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مكفرالند في التحصيل  بإستراتيجيةثر التدريس أ
والتفضيل المعرفي لدى طالب الصف الثاني 

 اإلسالميالمتوسط في مادة التاريخ العربي 
    الة مقدمةالة مقدمةــرسرس

 
وهي من متطلبات نيل درجة  جامعة القادسية –إلى مجلس كلية التربية 

 ) طرائق تدريس التاريخ التربية ( في آداب ماجستير

 منمن

 محمد طعمة كاظم الحمداوي

  رافرافــــــــــإشإش

 الدكتور

 حسين جدوع مظلوم المناصير

 
م ۲۰۱۰                                        ه                      ۱٤۳۱  

 شكرا لمن أرسل لنا الرسالة العلمية لننشرها في مكتبتنا، مكتبة فلسطين للكتب المصورة
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  ب 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم   
 َها َيا ُحوا َلُكمْ  ِقيلَ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  اْلَمَجالِسِ  ِفي َتَفسَّ

ُ  َيْفَسحِ  َفاْفَسُحوا ُ  َيْرَفعِ  َفانُشُزوا انُشُزوا ِقيلَ  َوإَِذا َلُكمْ  هللاَّ  هللاَّ
ُ  اتٍ َدَرجَ  اْلِعْلمَ  أُوُتوا َوالَِّذينَ  ِمنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ   ِبَما َوهللاَّ

    َخِبيرٌ  َتْعَملُونَ 

           

 العلي العظيمصدق اهللا      

         )١١آية  ،  المجادلة  (                                                      

 
 

 

 

 



 

  ت 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 رفـرار املشــإق

مكفرالند في التحصيل  ستراتيجيةالتدريس بإ أثر ( اشهد أن إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ

لتي ا )والتفضيل المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي

 - التربية وعلم النفسفي قسم  افياشر تحت  ت) قد جر  محمد طعمة كاظمتقدم بها الطالب ( 

  التربيةفي  آداب القادسية. وهي من متطلبات نيل درجة ماجستير جامعة –كلية التربية 

 ) .طرائق تدريس التاريخ(

 التوقيع                                                             

 المشرف :م.د. حسين جدوع مظلوم                                               

   ٢٠١٠التاريخ   :     /     /                                                

 

 على التوصيات ارشح هذه الرسالة للمناقشة . بناءً 

                                                       

 

    

 التوقيع

 د. حسين جدوع مظلوم

 قسم التربية وعلم النفسرئيس 

٢٠١٠/  التاريخ :  /   



 

  ث 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 إقرار المقوم اللغوي

 
ستراتيجية مكفرالند في التدريس بإأثر  (ن رسالة الماجستير الموسومة أشهد بإ

التحصيل والتفضيل المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي 

 –كلية التربية  –لنفس قسم التربية وعلم ا) في محمد طعمة كاظم( التي قدمها)  االسالمي

 وأنها صالحة من الناحيتين اللغوية والتعبيرية . قد روجعتجامعة القادسية ، 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع:

 المقوم اللغوي :

 جامعة القادسية –كلية التربية 

                /    /۲۰۱۰ 
 



 

  ح 

 إقرار لجنة المناقشة

****************************** 

ـــ (      ــى هــذه الرســالة الموســومة ب ــا عل ــا اطلعن ــة المناقشــة نشــهد أّنن التــدريس أثــر نحــُن أعضــاء لجن

ستراتيجية مكفرالند في التحصيل والتفضيل المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسـط فـي مـادة التـاريخ بإ

 ) فـــــي محتوياتهــــا وفيمـــــا لــــه عالقـــــة محمــــد طعمـــــة كــــاظمطالــــب (ال قـــــدمها التــــي)  العربــــي االســــالمي

 التـأريخطرائـق تـدريس  التربيـة ( في آداب بها ونعتقد أّنها جديرة بالقبول للحصول على درجة ماجستير

 بتقدير (          ) . 
 

 :  التوقيع :                                                          التوقيع     

 م  ٢٠١٠م                                      التاريخ :   /    /  ٢٠١٠التاريخ :  /  / 

 رئيسًا                                                           عضوًا 

 

 التوقيع :                التوقيع :                                        

 حسين جدوع مظلوم المناصيرم . د :                                                                

 م  ٢٠١٠التاريخ :    /    /   م                                   ٢٠١٠التاريخ :   /   / 

 عضوًا                                                         عضوًا َوُمشرفًا 

 ي مجلس كلية التربية جامعة القادسية . ُصدِّقْت ف

 التوقيع :                                                               

 أ . د : سعيد عدنان المحّنة                                                                 

 عميد كلية التربية                                                                

 م  ٢٠١٠التاريخ :   /   /                                                                



 

 ح  

 اإلهداء
 اللذين ربياني صغيرا أمد هللا في عمريهما والديّ  إلى

............... 
 أخوتي وأخواتي الكرام إلى 

............... 

 ي شاركتني عناء البحثإلى زوجتي الت

............... 

 إلى أبنائي األعزاء

............... 

 إليهم جميعا اهدي هذا الجهد المتواضع

............... 

 
 الباحث



 

 خ 

 وتقديرشكر 
الحمد هللا والشـكر علـى نعمـه التـي ال تعـد وال تحصـى ، والصـالة والسـالم علـى أفضـل 

الســالم، وعلــى آلــه وصــحبه الطيبــين ، الــذين و  األنبيــاء والمرســلين محمــد عليــه أفضــل الصــالة
 أوضحوا معالم دينه ، صالة ال بداية لها والنهاية ألمدها . 

 حســـين جـــدوع مظلـــوماالمتنـــان إلـــى الـــدكتور  تقـــدم ببـــالغ الشـــكر و ييســـر الباحـــث ان 
ودعمـه المعنـوي  ، وعلى إرشـاداته العلميـة ، لتفضله مشكورًا بقبول اإلشراف على هذه الرسالة

والــــروح األخويــــة والعلميــــة التــــي  ، والتشــــجيع المســــتمر ، والمالحظــــات القيمــــة ، وعلــــى اآلراء
سـعدني ان اقـدم يو  ،ه الجـزاء األوفـىأسأل اهللا تعالى أن يطيل في عمره ويجزيـف أحاطني بها .

اســمى آيــات الشــكر والعرفــان الــى األســاتذة األفاضــل اعضــاء الحلقــة الدراســية لمــا ابــدوه مــن 
يفـــوتني ان اشـــكر االســـاتذة  مشـــورة علميـــة وآراء ســـديدة فـــي بلـــورة موضـــوع هـــذه الرســـالة ، وال

الرائهـم االثـر الكبيـر فـي الكرام الخبراء والمحكمين الذين عرضـت علـيهم ادوات الدراسـة وكـان 
 اكتســاب هــذه االدوات المواصــفات العلميــة المطلوبــة ، كمــا اقــدم شــكري الــى المقــوم اللغــوي ،

واعضـــاء لجنـــة المناقشـــة الـــذين ســـيكون الرائهـــم الســـديدة االثـــر الكبيـــر فـــي  والمقـــوم العلمـــي ،
 رسالة بالصورة االفضل واالحسن .لاظهار هذه ا

 عتزاز اســــجل شــــكري وتقــــديري الــــى االخ الــــدكتور حميــــد مهــــدي راضــــي لمــــا بذلــــه وبــــا
 حلــيم صــخيل : الدراســة كــل مــن الءوزمــ ، تيأن شــكر أخــو  مــن عــون ومســاعدة ، وال يفــوتني

ه لـي مـن عـون كبيـر و لمـا قـدمونـاظم تركـي وحيـدر كـاظم صـباح عبـد  ومضـر عبد زيد ميريو 
مـا ابـدوه ة لمكتبـة المركزيـة فـي جامعـة القادسـيومساعدة صادقة ، واقـدم شـكري الـى مـوظفي ال
مكتبــة المدينــة  ونهم الجــاد والمثمــر ، والــى ادارةمــن تعــاون ، وادارة ثانويــة الــرازي للبنــين لتعــا

 لحرصهم الجاد على اخراج هذه الرسالة بالشكل الالئق .

 نه نعم المولى ونعم الوكيل .لى التوفيق والسداد إاسأل اهللا تعوأخيرا أ

                                                        

 الباحث                                                                          
 



 

  د 

 البحث ملخص
احـــد  الطـــالبوتعلـــيم التفكيـــر الناقـــد خاصـــة لـــدى  ، اصـــبحت مهمـــة تعلـــيم التفكيـــر عامـــة  

، فعلـى الـرغم التي تسعى االمم الى تحقيقها من خالل برامجها التربويـة  المهمةاالهداف التربوية 
جـــه ن المتأمـــل للواقـــع الفعلـــي لعمليـــة التـــدريس ، يالحـــظ انهـــا تعـــاني مـــن مشـــكالت توامـــن ذلـــك إ

ضـعفهم فـي  فضـًال عـن،  الطالبالمؤسسات التربوية تتمثل في انخفاض مستوى التحصيل لدى 
كيفيــــة معالجــــة المعلومــــات واعطــــاء التفســــيرات لهــــا ، وقــــد تعــــزى هــــذة المالحظــــات الــــى طرائــــق 

والمتعلقــة  ، التعلميــة – التعليميــة ونتيجــة لهــذه المشــكالت التــي تواجــه العمليــة ،التــدريس المتبعــة 
المتبعــة فــي التــدريس  الطرائــقالحظــه الباحــث مــن قصــور فــي  ومــا ســتراتيجيات التدريســية ،إلاب

اثــر التــدريس بأســتراتيجية مكفرالنــد  فــي التعــرف علــى التــي تمثلــتف البحــث الحــالي اهــدأت تحــدد
 :في 

 التحصيل لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي  -١

 .لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي يالتفضيل المعرف -٢

 -البحث صاغ الباحث الفرضيات الصفرية االتية : يولغرض تحقيق هدف

بــــين متوســــط درجــــات الطــــالب الــــذين  )٠.٠٥داللــــة (العنــــد مســــتوى  يوجــــد فــــرق دال ال )١
بالطريقة االعتياديـة يدرسون بأستراتيجية مكفرالند ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون 

 التحصيل. في اختبار

بــــين متوســــط درجــــات الطــــالب الــــذين  )٠.٠٥(داللــــة يوجــــد فــــرق دال عنــــد مســــتوى ال ال )٢
يدرسون بأستراتيجية مكفرالند ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون بالطريقة االعتياديـة  

 .التفضيل المعرفي  اختبار في نمط االسترجاعل

بــــين متوســــط درجــــات الطــــالب الــــذين  )٠.٠٥(داللــــة توى اليوجــــد فــــرق دال عنــــد مســــ ال )٣
يدرسون بأستراتيجية مكفرالند ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون بالطريقة االعتياديـة 

 .في اختبار التفضيل المعرفي  نمط التساؤل الناقدل



 

  ذ 

 بـــين متوســـط درجـــات الطـــالب الـــذين )٠.٠٥(داللـــة يوجـــد فـــرق دال عنـــد مســـتوى ال ال )٤

ستراتيجية مكفرالند ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون بالطريقة االعتياديـة يدرسون بأ
 .في اختبار التفضيل المعرفي  المبادئنمط ل

 بــــين متوســــط درجــــات الطــــالب الــــذين  )٠.٠٥(داللــــة يوجــــد فــــرق دال عنــــد مســــتوى ال ال )٥
ـــــذين  ـــــد ومتوســـــط درجـــــات الطـــــالب ال ـــــة  يدرســـــون بأســـــتراتيجية مكفرالن يدرســـــون بالطريق

 .في اختبار التفضيل المعرفي  التطبيق نمطلالعتيادية ا

 المحكــــماختــــار الباحــــث تصــــميما تجريبيــــا ذا الضــــبط  هالبحــــث وفرضــــيات يولتحقيــــق هــــدف
ويقتصـر البحـث الحـالي علـى عينـة مـن طـالب  لمجموعتين احداهما تجريبيـة واالخـرى ضـابطة ،

علــى و   ) ،٢٠١٠-٢٠٠٩اســي (الصــف الثــاني المتوســط فــي مركــز محافظــة القادســية للعــام الدر 
تدريســــه للصــــف الثــــاني  رالفصــــول الثالثــــة االولــــى مــــن كتــــاب التــــاريخ العربــــي االســــالمي المقــــر 

) طالبــا مــوزعين بالتســاوي ٦٠تكونــت عينــة البحــث مــن (ف ، المتوســط فــي الفصــل الدراســي االول
قـد ( ثانويـة الـرازي للبنـين) ، و  مـنالتي اختيرت عشوائيا لمجموعتين التجريبية والضابطة ، على ا

متغيــرات ( العمــر الزمنــي ، الــذكاء ، التحصــيل الدراســي  الباحــث بــين مجمــوعتي البحــث فــي كافــأ
الســـابق ، التحصـــيل الدراســـي لالبـــوين ) ، كـــذلك صـــاغ االهـــداف الســـلوكية فـــي ضـــوء االهـــداف 

ن علـى مجموعـة مـ عرضـت وقـدالتجربة ،  مدةاثناء  في تدريسها رومحتوى المادة المقر  ، العامة
خطتـــين  واعـــد خططـــا تدريســـية خاصـــة بمجمـــوعتي البحـــث ، وعـــرض ، والمتخصصـــين اءر الخبـــ

اعـــد الباحـــث اداتـــين االولـــى اختبـــار مـــن ثـــم و  ،والمختصـــين  انمـــوذجيتين علـــى عـــدد مـــن الخبـــراء
كانـت فامـا االداة الثانيـة  ،) فقرة اختبارية ٥٠د اشتمل على (من نوع االختيار من متعد يتحصيل

واســـــتخرج لهمـــــا الخصـــــائص  ) فقـــــرة اختباريـــــة ، ٣٠مكـــــون مـــــن (الاختبـــــار التفضـــــيل المعرفـــــي 
ئية للعلــوم لوســائل االحصــائية المناســبة ، واســتعان بالحزمــة االحصــاا اســتعمل إذ .الســايكومترية 

ودرس الباحـــث مجمـــوعتي البحـــث بنفســـه   ، )Excl(اكســـل ) وبرنـــامج  Spss-10.0االنســـانية (
ــــوم االحــــد المصــــادف خــــالل مــــدة ا ــــدأت ي ــــي ب ــــة الت ــــوم االحــــد  ١٠/٢٠٠٩/ ١١لتجرب وانتهــــت ي

 -: يأتي اظهرت نتائج التجربة ماوقد  ، ٢٠١٠/ ٣/١المصادف 



 

  ر 

دلت النتائج على تفوق طالب المجموعـة التجريبيـة علـى طـالب  النتائج المتعلقة بالتحصيل : -١
 المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل .

وعة التفضيل المعرفي : تفوق طالب المجموعة الضابطة على طالب المجمالنتائج المتعلقة ب -٢
ة تفــوق طــالب المجموعــة التجريبيــة علــى طــالب المجموعــالتجريبيــة فــي نمــط االســترجاع ، و 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين  فضــًال عــن الضــابطة فــي نمــط التســاؤل الناقــد ،
 .والتطبيق المباديء يوالضابطة في نمط ، المجموعتين التجريبية

 -: نتائج البحث اوصى الباحث بمايأتيوفي ضوء 

مـادة التـاريخ فـي اعتماد أستراتيجية مكفرالند في تـدريس طـالب الصـف الثـاني المتوسـط  )١
 وبقية المواد االجتماعية االخرى .

االستفادة من اختبارات التفضيل المعرفي في قياس المستوى المعرفـي للطـالب فـي مـادة  )٢
 خ الى جانب اختبارات التحصيل .التاري

 -: واستكماًال للبحث اقترح الباحث

 أستراتيجية مكفرالند في تدريس مواد اجتماعية اخرى . اجراء دراسة لمعرفة اثر )١

في متغيرات اخرى مثل االتجاهات والميول  أستراتيجية مكفرالنداجراء دراسة لمعرفة اثر  )٢
 . 

 

 



 .............................................................................................بت المحتويات ...ث
 

  ز 

 المحتويــاتثبت 
 الصفحة الموضوع 
 ب اآلية القرآنية  ١
 ت إقرار المشرف  ٢
 ث إقرار المقوم اللغوي  ٣
 ج إقرار اللجنة  ٤
 ح اإلهداء  ٥
 خ تقديرشكر و   ٦
 ر –د  ملخص البحث  ٧
 ض –ز  ثبت المحتويات  ٨
 ط –ض  ثبت الجداول  ٩

 ظ ثبت المالحق  ١٠
 ع ثبت االشكال  ١١
 ١٧-٢ حثالفصل األول: التعريف بالب  ١٢
 ٤ -٢ مشكلة البحث  ١٣
 ١١ - ٤ البحث أهمية  ١٤
 ١١ البحث اهدف  ١٥
 ١٢ فرضيات البحث  ١٦
 ١٢ حدود البحث  ١٧
 ١٧ – ١٣ المصطلحات تحديد  ١٨
 ٧١-١٩ دراسات سابقة اطار نظري و الفصل الثاني:  ١٩
 ١٩ المحور االول: استراتيجة مكفرالند :اطار نظريأوًال:   ٢٠
 ٢٠-١٩ التفكير مفهوم -١  ٢١
 ٢٠ تعليم التفكير اهمية -٢  ٢٢
 ٢٢-٢١ العوامل المؤثرة في تعليم التفكير -٣  ٢٣
 ٢٣-٢٢ تعليم التفكير الناقداتجاهات  -٤  ٢٤
 ٢٥-٢٣ استراتيجيات تعليم التفكير الناقد -٥  ٢٥
 ٢٧-٢٥ استراتيجية مكفرالند -٦  ٢٦



 .............................................................................................بت المحتويات ...ث
 

  س 

 الصفحة الموضوع 
 ٢٨-٢٧ استراتيجية الدفاع عن وجهات النظر -١-٦  ٢٧
جهات خطوات التدريس بأستراتيجية (الدفاع عن و  -٢-٦  ٢٨

 النظر)
٣٠-٢٨ 

 ٣١-٣٠ مزايا استراتيجة مكفرالند -٣-٦  ٢٩
 ٣٢-٣١ دور الطالب في استراتيجية مكفرالند -٤-٦  ٣٠
 ٣٣-٣٢ دور المدرس في استراتيجية مكفرالند -٥-٦  ٣١
 ٣٥-٣٣ عالقة استراتيجية مكفرالند بالتفضيل المعرفي-٦-٦  ٣٢
 ٣٧-٣٥ المحور الثاني :التحصيل   ٣٣
 ٣٨-٣٧ ي التحصيل العوامل المؤثرة ف -١  ٣٤
 ٣٨ قياس التحصيل  -٢  ٣٥
 ٤٤-٣٨ المحور الثالث : التفضيل المعرفي  ٣٦
 ٤٥-٤٤ مكونات التفضيالت المعرفية -١  ٣٧
 ٤٦-٤٥ خصائص التفضيالت المعرفية -٢  ٣٨
 ٤٧-٤٦ انماط التفضيل المعرفي -٣  ٣٩
 ٤٨-٤٧ الفوائد التطبيقية ألنماط التفضيل المعرفي -٤  ٤٠
 ٦١-٤٩ ثانيا: دراسات سابقة  ٤١
 ٥٠-٤٩ االول : دراسات تتعلق بأستراتيجية مكفرالند ورالمح  ٤٢
 ٥٥-٥٠ المحور الثاني: دراسات تتعلق بالتحصيل   ٤٣
 ٦١-٥٥ المحور الثالث:دراسات تتعلق بالتفضيل المعرفي  ٤٤
 ٧٠-٦١ مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة  ٤٥
 ٧١-٧٠ االفادة من الدراسات السابقة  ٤٦
 -٧٢ جراءتهمنهجية البحث وإ الفصل الثالث:   ٤٧
 ٧٣ اوًال : منهج البحث  ٤٨
 ٧٤-٧٣ : التصميم التجريبي ثانياً   ٤٩
 ٧٦-٧٤ : مجتمع البحث وعينته ثالثاً   ٥٠
 ٨١-٧٧ مجموعتي البحث تطابق:  رابعاً   ٥١
 ٧٨-٧٧ العمر الزمني (محسوب بأشهر) -١  ٥٢



 .............................................................................................بت المحتويات ...ث
 

  ش 

 الصفحة الموضوع 
 ٧٩-٧٨ الذكاء -٢  ٥٣
التحصيل الدراسي السابق لمادة التاريخ القديم في الصف  -٣  ٥٤

 وسطاالول المت
٨٠-٧٩ 

 ٨١-٨٠ التحصيل الدراسي لألب -٤  ٥٥
 ٨١ التحصيل الدراسي ألم -٥  ٥٦
 ٨٢-٨١ : تحديد متغيرات البحث خامساً   ٥٧
 ٨٤-٨٢ : ضبط المتغيرات الدخيلة سادساً   ٥٨
 ٨٤ البحثمستلزمات : اعداد  سابعاً   ٥٩
 ٨٤ تحديد المادة العلمية -١  ٦٠
 ٨٥-٨٤ صياغة االهداف السلوكية -٢  ٦١
 ٨٦-٨٥ اعداد الخطط التدريسية -٣  ٦٢
 ١٠٧-٨٦ البحث اداتا:  ثامناً   ٦٣
 ٨٧-٨٦ . اعداد االختبار ألتحصيلي -أ  ٦٤
 ٨٨-٨٧ .االختبارية ( جدول مواصفات)  ةإعداد الخريط -١  ٦٥
 ٨٨ .صياغة فقرات االختبار  -٢  ٦٦
 ٨٩-٨٨ تعليمات االختبار . -٣  ٦٧
 ٩١-٨٩ .صدق االختبار -٤  ٦٨
 ٩٢-٩١ التطبيق االستطالعي لالختبار. -٥  ٦٩
 ٩٧-٩٢ لفقرات االختبار. التحليل االحصائي -٦  ٧٠
 ٩٤-٩٢ صعوبة الفقرة. - أ  ٧١
 ٩٥-٩٤ قوة تمييز فقرات االختبار . -ب  ٧٢
 ٩٧-٩٥ فعالية البدائل الخاطئة . -ج        ٧٣
 ٩٨-٩٧ ثبات االختبار . -٧  ٧٤
 ٩٨ اختبار التحصيل في صيغته النهائية . -٨  ٧٥
 ١٠٧-٩٨ اختبار التفضيل المعرفي .-ب  ٧٦
 ٩٩ لمعرفي .خطوات اعداد اختبار التفضيل ا  ٧٧
 ٩٩ تحديد فقرات االختبار . -١  ٧٨



 .............................................................................................بت المحتويات ...ث
 

  ص 

 الصفحة الموضوع 
 ٩٩ اعداد الصيغة االولية لالختبار . -٢  ٧٩

 ١٠١-٩٩ صالحية فقرات االختبار . -٣  ٨٠
 ١٠١ التطبيق االستطالعي . -٤  ٨١
 ١٠٥-١٠١ التحليل االحصائي لفقرات االختبار . -٥  ٨٢
 ١٠٣-١٠٢ قوة تمييز الفقرات (معامل التمييز) . - أ  ٨٣
 ١٠٥-١٠٣ صدق البناء ). – ياهر صدق االختبار ( الصدق الظ-ب  ٨٤
 ١٠٧-١٠٥ ات االختبار .بث -ج         ٨٥
 ١٠٧ صياغة تعليمات االختبار  . -٦  ٨٦
 ١٠٧ الصيغة النهائية الختبار التفضيل المعرفي. -٧  ٨٧
 ١٠٧ مفتاح تصحيح االختبار  -٨  ٨٨
 ١٠٩-١٠٨ : تطبيق التجربةتاسعاً   ٨٩
 ١١٢-١٠٩ : الوسائل االحصائيةعاشرا  ٩٠
 ١٢٧-١١٤ ض النتائج وتفسيرهاالفصل الرابع عر   ٩١
 ١١٩-١١٤ عرض النتائج -اوال  ٩٢
 ١٢٥-١٢٠ تفسير النتائج  -ثانيا  ٩٣
 ١٢٦ االستنتاجات -ثالثا  ٩٤

 ١٢٧-١٢٦ التوصيات -رابعا  ٩٥
 ١٢٧ المقترحات -خامسا  ٩٦
 ١٤٩-١٢٩ المراجع  ٩٧
 ١٤٥-١٢٩ العربية المراجعأوًال:   ٩٨
 ١٤٩-١٤٥ األجنبية المراجعثانيًا:   ٩٩

 ٢٠٩-١٥١ مالحقال  ١٠٠
 A العنوان باللغة االنكليزية  ١٠١

 B-C-D باللغة االنكليزية الرسالة ملخص  ١٠٢
 
 
 



 .............................................................................................بت المحتويات ...ث
 

  ض 

 الجـــداولثبت 
 

رقم 
 الجدول

 الصفحة العنوان

ــــــــة ( مجتمــــــــع  أســــــــماء  ١ ــــــــة النهاري  المــــــــدارس المتوســــــــطة والثانوي
 البحث ) 

٧٥ 

 ٧٦ توزيع افراد عينة البحث (حسب الشعب )  ٢
في العمر الزمني مجموعتي البحث  كافؤلتنتائج االختبار التائي   ٣

 محسوبا بألشهر
٧٨ 

 ٧٩ نتائج اختبار الذكاء لطالب مجموعتي البحث  ٤
ـــدرجات طـــالب مجمـــوعتي البحـــث فـــي   ٥ ـــائي ل ـــائج االختبـــار الت نت

  مادة التاريخ القديم للصف االول المتوسط
٨٠ 

ــــألب بــــين   ٦ قيمــــة مربــــع كــــاي للفــــروق فــــي التحصــــيل الدراســــي ل
 ث مجموعتي البح

٨٠ 

بـــــين  لـــــالم التحصـــــيل الدراســـــيقيمـــــة مربـــــع كـــــاي للفـــــروق فـــــي   ٧
 البحث. يمجموعت

٨١ 

 ٨٣ توزيع الحصص الدراسية على عينة البحث  ٨
 ٨٨ الخريطة االختبارية (جدول المواصفات )  ٩
 ٩١-٩٠ قيمة مربع كاي لمعرفة صالحية فقرات االختبار ألتحصيلي   ١٠
 ٩٤-٩٣ . تحصيليمعامالت  الصعوبة لفقرات االختبار أل  ١١
 ٩٥-٩٤ . معامالت التمييز لفقرات االختبار ألتحصيلي  ١٢
 ٩٧-٩٦ فاعلية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار ألتحصيلي   ١٣
قيمـــــة مربـــــع كـــــاي لمعرفـــــة صـــــالحية فقـــــرات اختبـــــار التفضـــــيل   ١٤

 . المعرفي الرئيسية وعباراتها الفرعية
١٠١-١٠٠ 

ة التمييزيـــة لفقـــرات لختبـــار القيمـــة التائيـــة المحســـوبة اليجـــاد القـــو   ١٥
  التفضيل المعرفي بأنماطه االربعة

١٠٣-١٠٢ 

 ١٠٥-١٠٤  عالقة الفقرة بالدرجة الكلية لمكونات التفضيل المعرفي  ١٦
بطريقــة اعــادة  معامــل الثبــات النمــاط التفضــيل المعرفــي االربعــة  ١٧

 االختبار
١٠٦ 



 .............................................................................................بت المحتويات ...ث
 

  ط 

رقم 
 الجدول

 الصفحة العنوان

الفــا  باســتعمال معامــل الثبــات النمــاط التفضــيل المعرفــي االربعــة  ١٨
 كرونباخ 

١٠٦ 

الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة   ١٩
والجدوليــة ودرجــة الحريــة للمجموعتين(التجريبيــة والضــابطة) فــي 

 .اختبار التحصيل 
١١٥ 

الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة   ٢٠
ة) ودرجـــــة الحريـــــة والجدوليـــــة  للمجموعتين(التجريبيـــــة والضـــــابط

 لنمط االسترجاع في اختبار التفضيل المعرفي 

١١٦ 
 

الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة   ٢١
 والجدوليـــــة  للمجموعتين(التجريبيـــــة والضـــــابطة) ودرجـــــة الحريـــــة

 في اختبار التفضيل المعرفي  لنمط التساؤل الناقد
١١٧ 

لمعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة الوســط الحســابي واالنحــراف ا  ٢٢
 والجدوليـــــة  للمجموعتين(التجريبيـــــة والضـــــابطة) ودرجـــــة الحريـــــة

 في اختبار التفضيل المعرفي  لنمط المباديء
١١٨ 

الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والقيمــة التائيــة المحســوبة   ٢٣
والجدوليـــــة  للمجموعتين(التجريبيـــــة والضـــــابطة) ودرجـــــة الحريـــــة 

 طبيق في اختبار التفضيل المعرفيلنمط الت
١١٩ 

 
 

  
 
 
 
 
 

 الحــــقــــالمثبت 
 



 .............................................................................................بت المحتويات ...ث
 

  ظ 

رقم 

 الملحق

 الصفحة العنوان

 ١٥١  القادسية كتاب تسهيل مهمة الصادر من جامعة ١

 ١٥٢ القادسيةكتاب تسهيل مهمة الصادر من المديرية العامة لتربية  ٢

 ١٥٣ .عينة البحثاستمارة معلومات  ٣

 ١٥٥-١٥٤ لطالب عينة البحث محسوب باألشهر العمر الزمني ٤

 ١٥٧-١٥٦ درجات عينة البحث في اختبار الذكاء  ٥

درجـــات طـــالب عينـــة البحـــث فـــي مـــادة التـــاريخ القـــديم فـــي الصـــف  ٦

 األول متوسط للعام الدراسي السابق 
١٥٩-١٥٨ 

 ١٦١-١٦٠ اسماء السادة الخبراء    ٧

 ١٦٢ مي في المرحلة المتوسطة االهداف العامة لتدريس التاريخ االسال ٨

 ١٧٠-١٦٣ االهداف السلوكية  ٩
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   S  :  مشكلة البحث
 التاريخ من المواد الدراسية االساسية التي تدرس في مختلف المراحل  تعد مادة

ها في عالمهم امتهم الحضاري وتأثير ن المتعلمين من االطالع على دور فهو يمكّ ، الدراسية 
يخ وان دراسة التار ، قدمته من افكار وآراء في شتى مجاالت العلم والمعرفة  وما، المعاصر 

من حقائق ومعلومات  ونعلى المستوى المدرسي ليست مجرد نقل ما توصل اليه المؤرخ
وهذا يعني ان اهداف تدريس التاريخ هو ان ،  ونالمؤرخ أستعملهتاريخية باالسلوب الذي 

ومن ثم اكتساب ، وتعريفه بكيفية التوصل اليها  ، تجعل المتعلم اقدر على ادراك الحقيقة
والوصول الى االدلة   والدروس المستقاة منه ، تي تستهدف معرفة الماضيمهارات التفكير ال

 التي تستند اليها الحقائق التاريخية.

اال من خالل اعتماد مدرسي مادة التاريخ على االساليب  قوهذه االهداف ال تتحق       
لى التفكير من القدرة ع هملديعلى تنمية ما  ينواالستراتيجيات الحديثة التي تساعد المتعلم

تشوبه  ، اذ ان واقع تدريس مادة التاريخ، لذلك  اليوم هو خالف مايالحظولكن ، واالستنتاج 
، االساليب واالستراتيجيات النمطية (التقليدية) التي تعيق تحقيق االهداف التربوية المنشودة 

  ، وما تزال هذه المادة أسيرة الطرائق التقليدية التي تعتمد على الحفظ
 )٢٤٣: ٢٠٠٤ ، (الزند  . عامةبدآل من االهتمام بتنمية التفكير ، لقين والت

كانت السبب في ظاهرة تدني التحصيل في المواد االجتماعية  النمطية وهذه الطرائق
سواء كان من أولياء االمور أو من مما تدعو الى القلق والتساؤل ، خاصة عامة والتاريخ 

 ،  ادة او مديري المدارس او المشرفينمدرسي المالقائمين على التعليم من 
وثمة هناك تساؤالت تولد اجابات متعددة عن عن سبب ضعف التحصيل الدراسي للطالب ؟ 

 ضعف التحصيل الدراسي فهل يرجع السبب الى ضعف المناهج او الى المقررات الدراسية 
 ام، ؟  المختلفةاتهم غير نابعة من بيئالتي هي و  ، الطالب وميولهم  ةتراعي حاجال  التي
والقائمة على حشو اذهان ،  واالساليب التدريسية المستعملةطرائق االستراتيجيات والالى 

 ، الطلبة بالمعلومات واستظهارها عند االمتحانات دون توظيف هذه المعلومات.  (داود
٢: ٢٠٠٣( 

 ومن خالل لقاء الباحث ببعض من مدرسي المواد االجتماعية واالستفسار منهم عن
على  عتمادهم في التدريس ااتضح ان ذلك يعود الى ، سبب تدني التحصيل الدراسي للطلبة 
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وطرائق والتلقين دون اعتمادهم على استرتيجيات  ، التقليدية التي تعتمد على الحفظ ائقالطر 
 ،فاعلين في العملية التعليمية  البالط يكونو ، ًا ومرشد اً يكون فيها المدرس موجهواساليب 

 ، الى نظم التعليم السائد تجيه الكثير من االنتقادااالخيرة الى تو  المدةفع ذلك في د وقد
، ومنها العالم الثالث ، واالساليب والطرق التقليدية المتبعة فيه في مختلف جهات العالم 

ه للمدارس هاالمر الذي أدى الى تعالي الصيحات الموج، في الوطن العربي  والسيما
، لعقولهم  استعمالهموتدريبهم على كيفية  ،والتقصير في تعليم الطلبة  ، تهامها بالتقاعساو 
يعود الى  ، العقل  واستعمالخماد جذوة الرغبة في التفكير إالسبب الرئيس في ان  عتقدُ ويُ 

ما ادى الى م ، والطرائق التدريسية ،التركيز على الحفظ والتلقين في معظم المواد التعليمية 
 ، الى خلق شخصيات سلبية غير فعالة وغير منتجة  من ثمو  يهمر لدتعطيل قوى التفكي

قدم واالبتعاد عن مسيرة الت، اذ أدت به الى التخلف  ، واضحا في المجتمع  اً تاركة اثر 
نها لم تقتصر سلبياتها على تدني االتدريسية  ائقالطر  كذلك ان ما يالحظ على هذهر، والتطو 

التي ، فروق فردية من  الببين الطما هملت أنها إبل  ، فحسب التحصيل الدراسي للطلبة 
هذه االنماط التي تبين  ، الطالب  لدنواالساليب المفضلة من  ، تعكس االنماط المعرفية
والطريقة التي يفكرون من  ، ث الخارجية ادحواال ، المواقف الطالبالكيفية التي يدرك بها 

 )٨٤: ٢٠٠٩، خاللها بمثل هذه المواقف.(الزغول والزغول
التي تهدف الى ،  والتوجهات المتسارعة في العالم  ،ونتيجة لتظافر هذه االسباب        
ليكونوا مواطنين قادرين على التفكير الموضوعي  ، البلتفكير وتنمية مهاراته لدى الطتعليم ا

نحو  وتوجيه العملية التربوية، واتباع االسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكالت 
 تطوير القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والحوار.

 )٣ :٢٠٠٢،(العبايجي   
تكون أجدى من اساليب وطرائق ، و  ،لذا اقتضت الضرورة التفكير في استراتيجيات

وهذه االستراتيجيات تكون مقترنة بالنظام التعليمي داخل  ، التقليدية  رائقاالساليب والط
وفق االسس التي يجري من  على في تسهيل عملية التعلم والتعليم المؤسسة التربوية ليسهم

 ذلك النظام . على ضوئهاخاللها تحقيق اهداف التربية التي يسير 
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وعليه تعد هذه الدراسة محاولة  ، ونتيجة لما تقدم تظهر لنا مشكلة الدراسة الحالية 
يل المعرفي لدى طالب لمعرفة (أثر التدريس بأستراتيجية مكفرالند في التحصيل والتفض

 ).        الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي

 أهمية البحث :
  ، للتربية دور مهم في بناء االنسان عن طريق تزويده بالمعارف

 وكفاءتها  هاوبفضل ًا ،منتج اً قدرات الالزمة التي تجعل منه فردوالمهارات وال
 وان تحرز  ، واستمرارها، الحفاظ على بقائها تمكنت دول ومجتمعات كثيرة من

فالتربية المعاصرة لم تعد مجرد عملية تزويد  ، لمجتمعاتها في مختلف المجاالت  هائالً  اً تقدم
وانما هي عملية تمكين الفرد من تحقيق التعلم  ، الفرد بمقدار ثابت ومحدد من المعلومات

 )٢٠: ١٩٩٥، (النعيمي . الذاتي لنفسه
ربية في معناها العام هي نقل الحضارة من جيل سابق الى جيل الحق مع التوسمة 

والمتعاقبة في اطار ثقافي محدد وسياق  ، وتطويرها في سلسلة من الحلقات المتصلة ،تنميتها
اما مفهوم التربية فقد يتضح في الجهد المقصود الذي يسعى فيه المجتمع ، تطور تاريخي 

ايجاد سلوك ايجابي جديد لدى الفرد اوتعديل سلوك قائم  من خالل مؤسساته المتعددة الى
 )٣٥: ٢٠٠٢، لديه يقتضي التعديل. ( الذهب 

 وان النظرة الحديثة للتربية تتمثل في انها عملية تهدف الى توفير البيئة 
 كنهم من وتمّ  ، المالئمة التي تساعد على تشكيل الشخصية االنسانية الفراد المجتمع

وفق  على ونفسياً  اً وعقلي اً عية من خالل النمو المتوازن جسميجتمااكتساب الصفات اال
نجد ان للتربية دورا رئيسا في تكوين االنسان عن طريق ترقية ، ف االطار األيدلوجي للمجتمع

جميع اوجه الكمال التي يمكن ترقيتها فيه فهي عملية مخططة ومنظمة تهدف الى مساعدة 
 ل ليصبح قادرا على التكيف مع نفسه ومع الفرد على النمو السوي والمتكام

 )١٩:   ٢٠٠٧ ، (الحيلة. ما يحيط به 
و ن التربية هي عملية شاملة يتم بها االنتقال بالفرد ا: إمن هذا نستطيع القول 
فهي عملية  ، الى المثل االعلى الذي ينبغي ان يكون عليه هالمجتمع من الواقع الذي هو علي

الدارة والمدرسة والمسجد ونحوها إف ، جتماعية كثيرة في تحقيقهاتتكامل مؤسسات او   مستمرة
المؤسسات  هذه احدى اهم تعد المدرسةغير ان ، جميعها تشترك في وظائف تربوية كثيرة 
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التربوية التي أوكل اليها المجتمع مهمة تربية ابنائه على وفق الفلسفة االجتماعية والتربوية 
المؤسسة التربوية منذ نشأتها مسؤولية اعداد الجيل واعادة وقد تحملت هذه ، التي يؤمن بها 

ولم تعد المدرسة  ، والمهارات  ، والمعارف ، وتزويده بالقدر الكافي من الخبرات ئهناب
 بالمفهوم التقليدي الذي يتركز فيه دورها على تلقين المعلومات للمتعلمين وحفظها وترديدها

وقدراتهم . وظهرت  ، واستعداداتهم ، وميولهم ب ،الطال ةدون مراعاة لمدى مالئمتها لحاج
 ، المتعلم وقدراته العقلية في حاجةنتيجة لذلك المدرسة التقدمية التي اكدت اهتماماتها 

 ،وتقديم المعلومات والخبرات المالئمة الستعداداته وقدراته ، وضرورة تشويقه للمادة الدراسية 
مع  لطبيعتهمومراعاة مناسبتها  ، بالمعلومات ينالمتعلمواصبحت المدرسة تجمع بين تزويد 

ن  ترتبط رسالة المدرسة أ، وهذا يتطلب ادراك اهمية ربط المدرسة بالمجتمع وبالحياة 
 )                                             ٢٨٥: ١٩٩٩، (العمايرة  . هلمجتمع الذي اوجدها لتحقيق اهدافبمتطلبات ا

فهي مؤسسة ، والوسط الصالح للمتعلم  ، اعداد البيئة المناسبةفعليها اذن مسؤولية 
 عداداً إاعداد الطلبة من ثم تربوية اجتماعية أنشأها المجتمع لتقابل حاجاته االساسية و 

في  المشاركةصالحين في المجتمع كما تساعدهم على  "يجعل منهم اعضاء اجتماعياً 
 .   النموبما يبعث فيها الحركة و وتجديد الحياة وتطويرها  ، االنشطة االنسانية

 )١١٦: ٢٠٠١، (الخولي 
الذي يعني هو المنهج وان وسيلة المدرسة لتحقيق اهدافها الممثلة الهداف التربية 

 ، بقصد احتكاكهم للطالب بإشرافهاالتي تقدمها المدرسة  واالنشطةمجموعة الخبرات 
ويؤدي هذا  ،في سلوكهم ًا وتعديًال أنه يحدث تعلمومن نتائج هذا التفاعل ، وتفاعلهم معها 

ان  : ومن ذلك يمكن القول التعلم الى تحقق النمو الشامل الذي هو الهدف االسمى للتربية .
المنهج هو الخط الذي يجب ان يتبع لبلوغ االهداف التربوية التي تتطلع المدرسة الى تحقيقها 

                                                                                                     خر.تنفصل مكوناته بعضها عن البعض اال فهو نظام متكامل ال، 
 )  ٣١: ٢٠٠٠، (السكران 

لما  ، وتعد المواد االجتماعية واحدة من مكونات منظومة المنهج الدراسي االساسية 
تماعية على اسس سليمة في وتنشئتهم تنشئة اج ، لها من اثرفي تشكيل شخصية الطلبة

من تحمل  ايتمكنو  حتى، اتجاه مرغوب فية لجعلهم مواطنين صالحين في المجتمع 



 ......................................................................... مشكلة البحث واهميته -االولالفصل 
 

 ٦ 

وبمجتمعهم في سبيل وضع الحلول الصحيحة  ، ويدركون المشاكل المحيطة بهم ، مسؤلياتهم
 )١٠٣: ١٩٨٨، لها.  (االمين 

هم في شتى المجاالت وقدرات ، وتسهم المواد االجتماعية في تنمية مهارات الطالب
تخاذ اوضع الفرضيات وتصنيف المعلومات و و  ، ومنها مهارات التفكير وحل المشكالت

ير هذا الى جانب مهارات عقلية اخرى مثل التفس،  القرارات واالستماع للرأى اآلخر
المواد االجتماعية على  ، ويحرص مدرسووالنقد وغيرها ، والتقويم ، والموازنة ،واالبتكار

 ) ٣٤: ٢٠٠٠، (ابو سرحان  بها لطالبهم من خالل عمليات التعلم والتعليم .اكسا
ا ي اخذت جميع االمم تعتني بهتوال ،من تلك المواد االجتماعية  هالتاريخ واحدومادة 

في مناهج المدارس  اولم تعد مكانته ،في حياة االمم موضع شك هذه المادة فلم تعد اهمية  ،
تهتم بدراسة مادة التاريخ  ةوذلك ألن دراس ،  موضع تساؤلعلى اختالف مراحلها اآلن 

 . ورصد اتجاهات التطور والرقي ، حركة الزمن
) Jonnson& Jonnson ,1993.p:7                  (      

ان تعتمد كليا على  ينبغيعلى المستوى المدرسي  االتاريخ وتعلمهمادة ن دراسة إ و 
التي يتم عن طريقها التوصل الى الحقائق وتعلم المهارات عملية البحث عن االدلة التاريخية 

 ،المصادر  بوصفها مهارات استعمالالتي ينبغي ان يكتسبها الطالب في درس التاريخ 
              ) Chaffer,1973.p:28( والتقويم. ، والتركيب  ،والتحليل  ،وتركيز الفهم 

ادة منهجية اساسية في منظومة ن التاريخ مأالى  كما يشير البعض في هذا المجال
هذه المرحلة التي تتميز بخصوصيتها  ،المواد االجتماعية التي تدرس في المرحلة المتوسطة 

التي يبدو فيها المراهق فيها في سن المراهقة المبكرة  البيكون الط إذ ،بين مراحل التعليم 
ستانلي هول) "بأنها وقد وصفها ( ، هويعجز عن حل مشكالت ، سريع الغضب خائفاً  قلقاً 

الفترة من العمر التي تتميز فيها التصرفات السلوكية للفرد بالعواطف واالنفعاالت الحادة 
 )٣٩: ١٩٩٢، .  ( السالم"والتوترات وسرعة التهيج واالندفاع

واآلثار المسجلة ألحداث الماضي  ، ونظرا لكون مادة التاريخ تتضمن الدالئل
دراستها تتطلب التعرف على اسباب تلك  فضًال عن أن، وعالقتها بالظروف الراهنة 

مادة في المرحلة ال هذه  اصبحت عملية تدريس لذا ،الحوادث ونوعها وادراك نتائجها 
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تؤثر فيها ف، بل عملية صعبة ومتشابكة  ،والميسرة ،  المتوسطة ليست بالعملية السهلة
 )٧٣:  ٢٠٠١، رون االمين واخ عناصر كثيرة تتطلب ممن يتولى القيام بها . (

 فالدور الريادي له يؤدي الى  ،وتقع هذه المسؤولية على مدرس التاريخ 
 ان يكون على مستوى عالي من  هوتحسين تعليمها ، وهذا يفرض علي ، تطوير المادة

 التمكن من الكفايات والتخطيط الجيد للخبرات التعليمية مما يؤدي الى تحسين 
 يستعملهاى الطريقة التي لحصيلة التي تعتمد اعتمادا كليا عهذه ال، نوعية حصيلة التعلم 

مدرس التاريخ حتى يستطيع ان يحقق االهداف المرجوة من تدريس مادة التاريخ التي 
 )١٠٩: ٢٠٠٥ ، (الياسري اعتمدت وخطط لتنفيذها . 

 هذلك بحكم الموضوع الذي يركز علي في تحقيق مهماً وتؤدي طريقة التدريس دورا 
ث بطريقة شيقة عرض تلك الحوادت أن لذا تقتضي الضرورة ،حوادث الماضي وهو  التاريخ

الجيدة في التدريس  ةويرى بعض المربين ان الطريق ،وتجذب انتباههم  البتثير اهتمام الط
وان تراعي طريقة البحث  ،ة المحلية ئهي التي توفر كل مصادر التعلم المتوفرة في البي

 ) ٣٦: ٢٠٠٩ ،  الحيلة ، ادة الدراسية .  (مرعيوالتفكير الخاصة بتلك الم
 ، كذلك ان طريقة التدريس الجيدة هي التي تساعد المدرس في عملية تعليم الطالب 

الفرصة لتبادل االفكار لهم ء يوته ،وتمكنه من تزويدهم بالمعلومات والخبرات واالنشطة 
 )٧٦: ١٩٩٩ ،  (عادل .يهم مدرسوبين  همواآلراء بين

ومن اجل مواكبة احداث العصر ومتغيراته االجتماعية واالقتصادية التي تتطلب        
وليصبحوا قادرين ، تزويد الطالب بكثير من المهارات التي تمكنهم من مسايرة هذه التغيرات 

طرائق و تطلب ذلك اتباع استراتيجيات ي، على الوفاء بحاجات المجتمع وقيمهم االجتماعية 
ان السيما  ، تساعد الطالب على الوصول الى االهداف المنشودة التي بدورها ، حديثة 

ن فيها المدرس يلقّ  إذ ،االتجاه السائد في تدريس مادة التاريخ هو اتباع الطرائق التقليدية 
يكون دور الطالب فيها محدد النشاط ف، المعلومات والمعارف للطالب ويوضح الغاية منها 

لذلك اقتضت ، ولم تعد هذه الطرائق كافية ، ستظهار والفاعلية مقتصرا على الحفظ واال
من التخلف  متحرراً  لتخلق طالباً ، تقدما  وطرائق اكثر تقنية و  ، الضرورة ايجاد استراتيجيات

مزودا بخبرات مقدمة على اسس منطقية مدروسة . ، المعرفي والثقافي  هيثق بمخزون
 )٨: ١٩٩٧ ، (الحارثي
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تعمل على تسهيل عملية طرائق و ربويين الى ايجاد استراتيجيات وقد دفع هذا االمر الت      
،  ؟ كيف يفكرون الب، كذلك تساعد على تعليم الطالتعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي 

يكون عديم الفائدة مالم تضع  هتعلمت (ان ما" (الفريد) قائالً  وفي هذا المجال اشار المربي
متحان )" ويبين بقوله حفظته عن ظهر قلب لالاتك وتنسى ماكتبك وتحرق مذكرات محاضر 

ي فرع من فروع المعرفة أقدرات الفكرية الناتجة عن دراسة هذا ان ثمار التعلم الحقيقية هي ال
ومن هنا اكتسبت شعارات (تعليم ، وليست المعلومات المتراكمة نتيجة لدراسات ذلك الفرع  ،

ية خاصة ألنها تحمل مدلوالت مستقبلية وتعليم الطالب كيف يفكر)اهم، الطالب كيف يتعلم 
 )٦٣: ١٩٩٥، وآخرون (قطامي .في غاية االهمية 

من اهداف التربية في كثير  عاماً  اضحى تعليم التفكير في الوقت الحاضر هدفاً  لذا
، وان التربية المعاصرة تسعى لتعليم الفرد كيف يتعلم وكيف يفكر ، من دول العالم المتقدمة 

ويواكب  ، وذلك ليمتلك القدرة على التعلم الذاتي المستمر ، اولوياتها  هذه من اهم دوتع
جيدا فالبد من تعليمه  من الطالب ان يكون مفكراً  اريدواذا  ،التغيرات المعرفية واالجتماعية 

، مهارات التفكير  من خالل مجموعة خطوات واضحة تالئم مرحلة نموه وقدرة استيعابه 
ن من ان المقدرة على التفكير مكتسبة اكثر من و اذهب اليه الباحثالى م هويستند هذا التوج

وزاد  ، البداعللتحصيل واايجابية بالنسبة  اً مهارات التفكير حقق آثار وان تعليم ، كونها فطرية
 .                            لت االنانية وحب الذات لديهمكما ق، ثقة الطالب بأنفسهم 

 )٥٤-٤٣:  ٢٠٠٤، (البكر  
طة برامج واستراتيجيات خاصة سايمكن تعليم التفكير ومهاراته بو ويرى التربويون انه 

اومن خالل دمجها في محتوى المادة الدراسية كالعلوم ، بصورة مستقلة عن المنهج الدراسي 
 كافة ، وفي مراحل الدراسة،  واللغة العربية وغيرها ، والجغرافية ، والتاريخ، والرياضيات ، 

يتعين تطبيقها بطريقة ذات  ، ى ذلك فقد ظهرت استراتيجيات مباشرة لتعليم التفكير علوبناءً 
ن استراتيجيات لتعليم التفكير الناقد منذ منتصف يي، اذ طرح عدد من التربو خطوات محددة

 Mcfarland)ومن هذه االستراتيجيات استراتيجية مكفرالند ، ات من القرن العشرين يالثمانين

Strategy) وتعد من االستراتيجيات  ،تنسب الى المربية االمريكية (ماري مكفرالند)  التي
وفق خطوات محددة ومدروسة يعتمد  على المدرس لدنالتعليمية التي تبدأ بتقديم المهارة من 

ستراتيجية مكفرالند (الدفاع عن وجهات النظر) وتبدأ خطوات ا، اثناء التدريس  في عليها
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ومن ، الموضوع المدروس  عنووضع اسئلة  ، بتحديد الموضوع الذي يدرسه الطالب بدقة
وتبني وجهة نظر معينة في ضوء مجموعة من ، ثم تطوير وجهات نظر الطالب المتنوعة 

 )٨٩: ٢٠٠١، (الشياب. واالدلة التي تناقش مع الطالب  ، االسانيد
  ءاً قد صممت هذه االستراتيجية (الدفاع عن وجهات النظر) لتكون جز و 

 كذلك ان هذه ، وهذا االمر يؤدي الى تعلم افضل عند الطالب ، من الدرس
 االستراتيجية تعمل على تحقيق التفاعل بين الطالب بعضهم البعض وبين المنهج 

 خطواتها بمسؤولية مشتركة وتكمن اهميتها ايضا في شعور الطالب اثناء تطبيق ،  والمعلم
 ن هذه المسؤولية المشتركة تضيف الى أ، و  لتحقيق االهداف المتوخاة من الدرس

يتوجب على الفرد ان يقوم بنصيبه من العمل فدافعية الطالب مفهوم االلتزام او الواجب 
 )٢٦٢:   ٢٠٠٧،  ويشارك اآلخرين. (ابو جادو ونوفل

  ، والطالب معاً  المدرس علىلتي تتمركز عن انها من االستراتيجيات ا فضالً 
 في حين يمارس ، ويشارك الطالب في النقاش  ، لمعلم هو الذي يوجه عملية التعليماف

 ومناقشتها فيما  ، الطالب التعلم بأنفسهم من خالل اقتراح وتطوير وجهات نظر متعددة
 تعليمية ذات انها تزودهم بالخبرات ال فضًال عنهذا ، بينهم وتحديد الصائب منها

 )٢٧٧:  ٢٠٠٣ ، الجودة العالية التي من شأنها ان تزيد من تعليمهم. (زيتون 
تقف عند مساعدة الفرد وتعليمه  (استراتيجية الدفاع عن وجهات النظر) الكذلك ان 

وانما تعمل على تزويده بالقدرة على ابداء الرأي المؤيد والمعارض في المواقف  ، كيف يفكر 
 ، كذلك تمكنه من اختيار نمط التفكير، تقديم االسباب المقنعة لكل رأي المختلفة مع 

فبعض الطلبة يفضل العمل مع نفسه وبعضهم يفضل ، والحصول على المعرفة الخاصة به 
ومن ذلك يتبين ان استراتيجية مكفرالند تتضمن عمليات  ،والنقاش مع اآلخرين  ، الجدل

لب فيها المسؤولية الكبرى في توليد االسئلة واقتراح عقلية خالل مراحل تنفيذ ها يكون للطا
وان لكل طالب في هذه االستراتيجية اسلوبه الخاص في التعامل مع ، وجهات النظر 

رفع مستوى تحصيلهم ، وكذلك  يستوعبها ويمثلها بطرق مختلفة ومن ثم، المعلومات العلمية 
 )٢٠١:  ٢٠٠٩ ، الدراسي . (غانم 

والمدرس وأولياء  ،من الطالب  االمور المهمة التي تشغل كالً  ي منوالتحصيل الدراس
اصبح  ،  ولما كان الهدف من عملية التدريس هو تحقيق التعلم لدى المتعلمين، االمور 
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ستمرار عملية التعلم التعلم وشرطا اساسيا البد منه ال التحصيل مؤشرًا على حدوث هذا
والتحصيل يتمثل في مقدار ماتعلمه الطالب في  ،ايضًا لقياسها  يستعملومؤشرا ، رتقائها او 

 ه، وبمعنى آخر يعني بتعلمية  –مادة دراسية معينة نتيجة مروره في مواقف تعليمية 
 الطالب في مادة دراسية معينة مقدرة من قبل المدرسين واالختبارات هذي يصل اليالمستوى ال

 )٣٥٥: ٢٠٠٧ ،   . (الحيلة
طة اختبارات التحصيل التي تعد وسيلة قياس منظمة ساويتم قياس هذا المستوى بو 

وسيلة لقياس الفروق  دُّ ع، زيادة على انها تُ لتحديد الكمية المعرفية التي اكتسبها المتعلم 
 )١٤٦:  ٢٠٠١، الفردية بين المتعلمين . (جامل 

إذ ، وتحتل هذه االختبارات اهمية في حياة الطالب الدراسية على اختالف مراحلها 
وقبولهم في  ، الوسيلة االساسية المعتمدة في توزيع الطالب على المراحل الدراسية تعد

ومما يالحظ ان طالب الصف الواحد  ،مؤسسات التعليم العالي من معاهد وجامعات 
يتعلمون بأساليب متنوعة وان اداء الطالب في المواد الدراسية المختلفة ومستوى تحصيلهم 

  (Duue,1984.p:14)التدريس المالئمة .  يتأثر بأساليب واستراتيجيات
ادى الى  ، اختالف االساليب التي يتعامل بها الطالب مع المعلومات العلمية  و
، في عمليات تناول المعلومات ومعالجتها  البمالحظة الفروق الفردية بين الطضرورة 

يراه ويدركه من  اوتباين االداء المفضل لدى الطالب لتنظيم م، واختالف النمط المعرفي لهم 
 )١٩: ٢٠٠٦، حوله. (المناصير 

اعتمادا على ما  البالفروق الفردية بين الط التربويون باالهتمام بقياس أولهذا بد
ولقد جاء ، او اسلوب التعلم لديه (Cognitive preference)يسمى بالتفضيل المعرفي 

ور في النظم التربوية.ولذلك تربويا لمعالجة القص المعرفي كما يشير الباحثون اجراءً النمط 
االخيرة اهتماما خاصا ومتزايدا بأنماط التفضيل المعرفي التي حددها هيث  المدةشهدت 

(Heath 1964)  ونمط المبادىء ، ونمط التساؤل الناقد ، والمتمثلة بـ(نمط االسترجاع ، 
معلومة اذ اكدت كثير من الدراسات على ان المهم هو ليس معرفة ال ، ونمط التطبيق)

ن من إة التعامل معها في ذهن المتعلم فبل المهم هو كيفي ، العلمية الصحيحة فحسب 
اهداف التعلم تغير النمط المعرفي للمتعلم نتيجة مايعطى من معلومات ومعارف.   

(Atwood& stevens,1978.p:245)                                                               



 ......................................................................... مشكلة البحث واهميته -االولالفصل 
 

 ۱۱ 

 ، في تحديد المهن التي يفضلها المتعلم  ادرات التفضيل المعرفي اسهام جتباوالخ
وان تحديد النمط المعرفي ، واالرشاد التربوي  ، وبذلك يمكن االفادة منها في التوجيه المهني

للمتعلم يفيد في كونه مؤشرا لقياس اداء المتعلم في المجال المعرفي مضافا الى االختبارات 
ا تساعد في تحديد االستراتيجية التدريسية المالئمة لخصائص المتعلم وانه، التحصيلية 

 )٤: ٢٠٠٧ ، وتطبيقاتها. (البصري
 -: النقاط اآلتية من خالل اتتجلى اهميته ةالحالي الدراسةن إوبشكل عام ف

 كونه اول دراسة تجري في هذا االتجاه في العراق (على حد علم الباحث) . -١

 –المتعلم محور العملية التعليمية  شأنها ركزت على جعل جاءت باستراتيجية جديدة من -٢
 .التعلمية عكس ماسبق من استراتيجيات وطرائق تقليدية 

 شخصية بناء مرحلة تعليمية لها دورها فيبوصفها اهمية المرحلة المتوسطة ذاتها  -٣
 وميوله وقدراته. هوحاجات ه ،الطالب ونموه استنادا الى خصائص

ماط التفضيل المعرفي لدى الطلبة الذي سيسهم في معالجة اهمية التعرف على ان  -٤
 الفروق الفردية بينهم.

اساليب التدريس التي تجعل مدرس التاريخ يمتلك مساحة استراتيجيات و اسهامه في تنويع  -٥
 واسعة للتحرك واالبداع والتنويع .       

 -البحث: اهدف
 : ة مكفرالند في ستراتيجيإالتدريس ب يهدف البحث الحالي الى معرفة أثر

 التحصيل لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي.  -١

لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي  التفضيل المعرفي  -٢
 االسالمي.

 
  -فرضيات البحث:

 -البحث الفرضيات الصفرية االتية: يانبثق من هدف
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بين متوسط درجات الطالب الذين  )٠.٠٥(الداللة ال يوجد فرق دال عند مستوى  -١
يدرسون بالطريقة االعتيادية الند ومتوسط درجات الطالب الذين ستراتيجية مكفر إيدرسون ب

 .الدراسي في اختبار التحصيل
بين متوسط درجات الطالب الذين  )٠.٠٥(ال يوجد فرق دال عند مستوى الداللة  -٢

درجات الطالب الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية   ستراتيجية مكفرالند ومتوسطإيدرسون ب
 .في اختبار التفضيل المعرفي  نمط االسترجاعل

بين متوسط درجات الطالب الذين  )٠.٠٥(ال يوجد فرق دال عند مستوى الداللة  -٣
ستراتيجية مكفرالند ومتوسط درجات الطالب الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية إيدرسون ب

 .في اختبار التفضيل المعرفي ل الناقدنمط التساؤ ل
  بين متوسط درجات الطالب الذين )٠.٠٥(ال يوجد فرق دال عند مستوى الداللة  -٤

يدرسون بالطريقة االعتيادية ستراتيجية مكفرالند ومتوسط درجات الطالب الذين إيدرسون ب
 .في اختبار التفضيل المعرفي نمط المبادىءل

بين متوسط  درجات الطالب الذين  )٠.٠٥(ستوى الداللة ال يوجد فرق دال عند م -٥
يدرسون بالطريقة االعتيادية ستراتيجية مكفرالند ومتوسط درجات الطالب الذين إيدرسون ب

 في اختبار التفضيل المعرفي.  لتطبيقلنمط ا

 حدود البحث
  -يقتصر البحث الحالي على : 

لمتوسطة والثانوية النهارية في  عينة من طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس ا )١
  . (ثانوية الرازي للبنين )   محافظة القادسية

الفصول الثالث االولى من كتاب التاريخ العربي االسالمي للصف الثاني المتوسط  )٢
 .٢٠١٠-٢٠٠٩للعام الدراسي 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩ االول من العام الدراسيالدراسي الفصل  )٣
لنظر في صياغة خطط التدريس من بين تعتمد استراتيجية الدفاع عن وجهات ا )٤

 .استراتيجيات مكفرالند 

 تحديد المصطلحات:
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  Teaching:التدريس
) : بأنه " مجموعة االجراءات الخاصة بطرائق التدريس التي ٢٠٠٠عرفه ( السكران   -١

 )١٢١: ٢٠٠٠تعلمي معين " . ( السكران ،  –يستخدمها المعلم في موقف تعليمي 
أنه :" كل الجهود المبذولة من المعلم من اجل مساعدة التالميذ ) ب٢٠٠٥عرفه ( عرفة  -٢

 ) ٥: ٢٠٠٥، عرفه(  .على النمو المتكامل كٌل وفق ظروفه واستعداداته وقدراته " 
مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف  ":على أنه): ٢٠٠٦ ابوحويج ( عرفه  -٣

 .   "ربوية محددةتعليمي لمساعدة تالميذه في الوصول الى اهداف ت

 )١٧٣: ٢٠٠٦، (ابو حويج           
عملية تفكير ينطوي على استخدام معرفة سابقة   ":ـب) ٢٠٠٧الطيطي ( عرفه -٤

 .             "واستراتيجيات تعليم  خاصة لفهم االفكار في نص ما بأعتباره كال واحدا
 )١٣٧: ٢٠٠٧، (الطيطي  

هو نظام من االعمال المخطط لها يقصد به ان   ه:") بأن٢٠٠٩الحيلة و  مرعي ( عرفه -٥
، يؤدي الى تعلم يقوم بها كل من المعلم والمتعلم ويتضمن هذا النظام عناصر ثالثة : معلما 

 ) ١٩٥: ٢٠٠٩، الحيلة  و مرعي منهجا دراسيا".  ( ،  متعلما

 التعريف االجرائي للتدريس:
ءات لتحقيق االهداف المنشودة في هو كل مايقوم به مدرسي مادة التاريخ من اجرا 

ستراتيجية مكفرالند إالمتمثلة ب واالساليب ائقعلمية بأفضل االستراتيجيات والطر الالمادة ايصال 
 (الدفاع عن وجهات النظر).

   (Mcfarland strategy)استراتيجية مكفرالند:   
دف تؤدي الى استراتيجية تعليم ها" ) بأنها:Mcfarland 1985(  مكفرالند عرفتها -١

وتهدف الى تطوير مناقشات لها عالقة بالموضوع لدعم ، تطوير التفكير الناقد وتحسينه 
 ) Mcfarland.1985:241( ."وجهة نظر ما

العون للطلبة على التفكير تقدم استراتيجية تدريس  ": هي )٢٠٠٢عرفتها( العبايجي  -٢
ة وتمييز المادة ذات العالقة من بطريقة ناقدة عن طريق نقاش صفي لتدريبهم على المناقش

  ." وجهات نظر معينة فيهالذي تدور المعلومات عن موضوع دراسي معين  خالل جمع
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 ) ٦٤:  ٢٠٠٢ ، ( العبايجي                                                            

خ التعليمي ) بانها: استراتيجية تدريس تهدف الى توفير المنا٢٠٠٥ إبراهيم ( عرفها  -٣
ومناقشة االسباب التي تجعل كال ، المساعد على تطوير وجهات نظر عديدة ومختلفة 

٢٠٠٥P،  أبراهيم ( منها مناسبا. 

 ( أ ) 
P :٣٨١( 

استراتيجية تدريس وتعليم التفكير الناقد  تهدف الى  "بأنها: )٢٠٠٦سعادة  ( عرفها -٤
 )١٠٦: ٢٠٠٦،  (سعادة ."ر الناقدمساعدة الطالب على تعلم مهارتين من مهارات التفكي

مجموعة من الخطوات التي تهدف الى " :بكونها) ٢٠٠٧نوفل و جادو ابو ( عرفها -٥
والذي تدور حوله ،  قضية ما موضوع او عنتطوير الحجج ذات الصلة بتدعيم وجهة نظر 

 .                " الى ذلك طالبهوجهات نظر معينة يقوم المدرس بتوجيه 
 )٢٦٣: ٢٠٠٧، نوفل و جادو (ابو                                                       

 
 الستراتيجية مكفرالند:(الدفاع عن وجهات النظر):  التعريف االجرائي

وفق  على الباحث المجموعة التجريبية درس على وفقهاهي استراتيجية تدريس التي 
طالب بعد التعرف على احد المواضيع التي تاحة الفرصة للإخطوات منطقية متسلسلة تبدأ ب

تتضمنها الفصول الثالثة االولى من كتاب التاريخ العربي االسالمي لطرح وجهات نظر 
ومن ثم تحديد وجهة النظر ذات الحجج والبراهين االكثر ، ضوع المدروس و الم عنمتعددة 

 المتوسط. التي تهد ف الى تطوير قدرات التفكير لدى طالب الصف الثاني ، دقة 
  

 ) Achievementالتحصيل:   ( 
بأّنه "إنجاز أو كفاية في األداء في مهارٍة معينة أو : ) Good 1973كود ( فهعر   -١

 )Good , 1973 , p:7من المعارف".   (  ةمجموع
"مدى استيعاب الطلبة لما تلقوه من خبرات معينة خالل  ـ:ب ) ١٩٩٦ اللقاني (وّعرفه  -٢

س بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في اإلختبارات التحصيلية ويقا ، مقررات دراسية 
 )٢٧:  ١٩٩٦ ، المعّدة لهذا الغرض" .  (اللقاني 

:"عبارة عن انجاز الطالب في الصف على أنهWebster)  1998عرفه قاموس وبستر(  -٣
 .لعمل ما من الناحية الكمية والنوعية خالل مدة محددة"
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) Webster.1998.p.9( 
): "  بمقدار ما حققه المتعلم من اهداف تعليمية في مادة دراسيه ٢٠٠٣حه عرفه (كواف -٤

 )١٥٦:  ٢٠٠٣معينه  " . (كوافحه ، 
" االنجاز او كفاءة االداء في مهارة معينة أو مجموعة من  :) بأنه٢٠٠٩وعرفه(عالم  -٥

ت وتتمثل في درجا، أوأنه المعرفة المكتسبة في المجاالت الدراسية المختلفة ، المعارف
 )٥٥: ٢٠٠٩ ، " . (عالم االختبار او العالمات التي يضعها المعلم

 

 : التعريف االجرائي للتحصيل
طالب الصف الثاني المتوسط في موضوعات العالمة الكلية التي يحصل عليها 

التاريخ العربي االسالمي المتضمنة في الفصول الثالثة االولى من الكتاب المقرر تدريسه في 
لذي يقاس بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار التحصيل المعد االمرحلة  هذه

 لهذه الدراسة .  

 ) Cognitve prefernce(: التفضيل المعرفي
 

هو: "نمط معرفي يركز على كيفية اكتساب المعرفة  )(Mcnaught.1982 عرفه ماكنيت -١
مناهج المقررات وتقويمها واسترجاع االفراد لها ويمكن تعديلها وتغييرها من خالل 

   (Mcnaught,1982,p.177)الدراسية واساليب التدريس". 

 : "كيفية تعامل الطالب مع المعلومات عقليا نتيجة اعطائه هبان )١٩٩٩ خلف (عرفه -٢
، ئ التساؤل الناقد، المباد ، هذه المعلومات والمعارف واالنماط هي :االسترجاع 

 )٣٥: ١٩٩٩، (خلف   التطبيق".
: "عمليات عقلية تبين طريقة تعامل الطالب في تنظيم كونهب )٢٠٠٧ صريلبا(عرفه  -٣

 حوله في العالم الخارجي وفي اسلوب تعامله في المواقف االجتماعية ادراكه لما يدور
 )                       ١٢: ٢٠٠٧، المختلفة وتفضيله  لنمط معين في التعامل معها". (البصري

للمعلومات من  فية التي يفضل بها الفرد معالجتهالكي :"ـب )٢٠٠٨ الصفار( فتهعر  -٤
 )٢٢: ٢٠٠٨ ، خالل مجموعة من العمليات العقلية والنفسية في داخل الفرد". (الصفار

) بأنه:" الكيفية التي يدرك بها االفراد المواقف والحوادث ٢٠٠٩عرفه (الزغول والزغول  -٥
 واقف".الخارجية ،والطريقة التي يفكرون من خاللها بمثل هذه الم



 ......................................................................... مشكلة البحث واهميته -االولالفصل 
 

 ۱٦ 

 )٨٤:  ٢٠٠٩، (الزغول والزغول                                        
 

 التعريف االجرائي للتفضيل المعرفي:
يستعمله افراد عينة البحث في التعامل مع المعلومات التاريخية الواردة في  اسلوبهو 

،  التساؤل الناقد،  (االسترجاع مادة التاريخ العربي االسالمي بترتيب هذه بأنماطها االربعة
المعد لهذه  ختباراالفي  قدر بالدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالبي، التطبيق) و  المبادىء
  الدراسة .

 :Historyالتاريخ  
أنه:" فرع من المعرفة يتعامل مع األحداث الماضية ) Hornby, 1974(هورنبي عرفه  -١

 عالم".الطر أو قارة أو سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية في ق

                                                       )(Hornby,1974,P.405   

 "أنه كل شيء حدث في الماضي نفسه) " ب ١٩٩٠ وعرفه ( سعد -٢
 )  ٥٠:  ١٩٩٠ ، ( سعد                                                                   

"بحث الماضي واستقصائه بكل ما يتعلق  : ) بأنه١٩٩٢زاوي عرفه (حسين والع -٣
باإلنسان منذ أن بدء يترك آثاره على األرض والصخر بتسجيل أو وصف أخبار 

 )٥: ١٩٩٢ ، (حسين والعزاوي الحوادث التي آلت بالشعوب واألمم واإلنسان".
نا كل ما قيل او فعل منذ تكوين الخليقة حتى وقت :"هو)  ٢٠٠٦ ( خضر  عرفه -٤

ويمثل تفاعل االنسان  ، قصة االنسان منذ ان دب على البسيطة  ويحكي ، الحاضر
 )٣٧:  ٢٠٠٦، والمكان والزمان". (خضر 

، وتسلسلها  وتفسير لطبيعتها، "سرد لالحداث وتبويب لها  بأنه : )٢٠٠٧ عرفه (ابراهيم -٥
 )  ٧٣٩:  ٢٠٠٧، وتبيان السبابها."  (ابراهيم 

 ريخ: التعريف اإلجرائي للتا
تضمنها كتاب التي والحقائق التاريخية  والمفاهيم ، ، هو مجموعة من المعلومات

-٢٠٠٩المقرر تدريسه للعام الدراسي ( ، متوسط الالتاريخ العربي اإلسالمي للصف الثاني 
الذي ستدرسه عينة البحث الحالي طيلة  ، ) ٢١(الطبعة  ، م) في جمهورية العراق٢٠١٠

 مدة التجربة.
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  ة المتوسطة :المرحل
هي المرحلة التي تأتي بعد المرحلة االبتدائية وتضم ثالثة صفوف في نظام التعليم 

 )٤:  ١٩٩٦(جمهورية العراق ،  .في جمهورية العراق، ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات
  



 الفصل الثاني
 نظري  ودراسات سابقة أطار

 ج

 أطار نظري :  أوال
 مكفرالند  إستراتيجية/   األولالمحور 

 المحور الثاني /  التحصيل 

 المحور الثالث /  التفضيل المعرفي
 

 سابقةثانيا : دراسات 
 مكفرالند (الدفاع عن وجهات النظر) . بإستراتيجيةدراسات تتعلق 

  التحصيل الدراسي. دراسات تتعلق  ب

 دراسات تتعلق بالتفضيل المعرفي. 
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 اطار نظرياوًال : 
 المحور االول: استراتيجية مكفرالند

تعد استراتيجية مكفرالند من االستراتيجيات التدريسية  المهمة في تعليم التفكير لذلك 
فالبد من التطرق الى توضيح بعض الجوانب المهمة عن تعليم التفكير عامة ، وتعليم 

 التفكير الناقد خاصة.
 مفهوم التفكير: -١

فكير اعقد اشكال السلوك االنساني ، النه عملية ملموسة وغير مرئية ، فهو يمثل الت
عملية معقدة متعددة الخطوات تتداخل فيها عوامل كثيرة تتأثر بها وتؤثر فيها ، فهو نشاط 
يحصل في الدماغ بعد شعور االنسان بواقع معين . اذ التفكير عملية اساسية من عمليات 

، وعن طريق التفكير قد تميز االنسان عن غيره من الكائنات السلوك الذي يتسم بالذكاء 
 ) ٩: ٢٠٠٦الحية االخرى. (االهدل، 

ولتوضيح مفهوم التفكير ، واالنشطة ، والمهارات التي يحتاجها الفرد في عملية 
التفكير، فقد عرف الكثير من التربويين التفكير ، بأنه"(مجموعة من العمليات العقلية التي 

لفرد عند اجابته لسؤال أو حل لمشكلة ، أو بناء معنى أو التوصل الى نواتج يستعملها ا
اصيلة لم تكن معروفة من قبل ، وهذه العمليات والمهارات قابلة للتعلم من خالل الممارسات 

 ) ٦: ٢٠٠٣التي يقوم بها المعلم لتعليم التفكير لطالبه)".( زيتون،
رة من أجل الوصول الى هدف ، وقد كما ُعرف على انه"(استكشاف قدرما من الخب

يكون ذلك الهدف الفهم، او اتخاذ القرار، او التخطيط، او حل المشكالت، او الحكم على 
    (Debono,1984.p:42)شيء ما )".

وفي ضوء ذلك يتضح ان التفكير يمكن تعليمه للطالب  وتعلمه من قبلهم ، فتعليم 
نهج المدرسي هو بمثابة تزويد الفرد بأالدوات التي التفكير ومهاراته ، وتنمية اساليبه في الم

يحتاجها ليتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع من أنواع المعلومات والمتغيرات التي تواجهه 
، ومنذ ستينيات القرن الماضي أخذت اصوات المهتمين بالتعليم في عدد من البلدان المتقدمة 

تفع منادية بضرورة إعادة النظر في التعليم وخاصة في الواليات المتحدة االمريكية تر 
المدرسي وتوجيهه نحو تنمية اتجاهات تعليم التفكير عند طلبة المدارس ، وقد اشتدت هذه 
الدعوة في السنوات االخيرة ، فاخذت تعرف بتعليم التفكير او التعليم من اجل التفكير ، 
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ها الى تعليم التفكير بمعزل عن ووضعت الكثير من النماذج واالستراتيجيات التي يسعى بعض
المحتوى الدراسي ، واالخرى تعلم التفكير عن طريق دمجه في المحتوى حتى ال ينفصل 

 )١٨: ٢٠٠٥التفكير عن المحتوى الدراسي. (السرور،
ويكاد يتفق معظم المهتمين بالعملية التعليمية على ان التعليم من اجل التفكير هدف 

ان تفعل ما بوسعها من اجل توفير فرص التفكير البنائها ،  مهم للتربية ، وعلى المدارس
وان كثيرًا من المدرسين يعدون قدرة كل طالب على التفكير هدفا تربويًا يضعونه في مقدمة 
أولوياتهم ، وعند صياغتهم ألهدافهم التعليمية تجدهم يعبرون عن اهدافهم في تنمية قدرات 

 مل بفاعلية مع مشكالت الحياة المعقدة.          طلبتهم ، كي يصبحوا قادرين على التعا
 )٥: ١٩٩٩(جروان ،                                                             

 -أهمية تعليم التفكير : -٢
لقد ازداد اليوم االهتمام بموضوع التفكير ازديادًا ملحوظًا ، اذ تمثل ذلك من خالل 

لتي وضعت لتحقيق ذلك ، وبذل الجهود الكبيرة واالموال الطائلة االستراتيجيات ، والطرائق ا
، واجراء الكثير من البحوث والدراسات الالزمة ، والتطبيقات التربوية ، عمًال بمباديء التربية 
الهادفة بكل ابعادها الى تنظيم التفكير عند المتعلمين ، واالستفادة من طاقاتهم االبداعية ، 

توفير االستراتيجيات والبرامج التي تلبي حاجاتهم ، وتساعدهم على واستثمارها من خالل 
(ب)P ٢٠٠٥النمو السليم . (أبراهيم، 

P :١٩٨( 
ويذكر بعض المعنيين بهذا االمر ان لتعليم التفكير اهمية كبيرة ، اذ يساعد بدوره 

ليم على وضع معايير جديدة للتفكير على اعتباره مجال تعليمي نحتاج اليه في عملية التع
عبر المنهج ، كذلك لقد اعيد بناء الكثير من االختبارات الموضوعية بناء على معايير تعليم 
التفكير من اجل اختبار قدرة الطالب على استعمال المعرفة وتطبيقها بشكل فعال ، يضاف 

تعلميا نبيال لعدة قرون ومايزال حتى الوقت الحاضر ، اذ  –الى ذلك انه يعد هدفا تعليميا 
ل الطالب الى اكتساب مهارات التفكير من خالل التدريس المتمركز عن تعليم التفكير. يمي

 ) ٣٠: ٢٠٠٧(أبو جادو ونوفل ،
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 العوامل المؤثرة في تعليم التفكير -٣
تي تؤثر في لقد زخر االدب التربوي بالكثير من المعلومات التي تدور عن العوامل ال

تعليم التفكير ، اذ ان هناك عوامل عدة يمكن ان تسهم في انجاح عملية تعليم التفكير ، 
ومهاراته ،وهذه العوامل تتمثل في المعلم ، والبيئة المدرسية ، وأساليب التقويم ، ويمكن 

 -توضيحها بما بأتي  :
 المعلم  -أ

تعليم التفكير المرغوب فيه ، ان وجود معلم كفوء مؤهل يمثل أهم عناصر نجاح      
ذلك المعلم الذي البد من ان يتصف بمجموعة من الصفات المهمة من بينها المامه 
بخصائص التفكير ومهاراته المتنوعة ، وايمانه باهمية التفكير في حياة الناس عامة 
والطالب خاصة ، ومتابعته للتطورات التربوية والتجديد في مجال المناهج وطرائق 

ريس ، كذلك البد ان يكون مراعيا للفروق الفردية بين الطالب عند طرح االسئلة التد
 مركزا على المناقشة الفاعلة باعتبارها احدى طرق اثارة التفكير.
 )   ٦٨: ٢٠٠٦( سعادة ،                                                             

 البيئة المدرسية  -ب
ريادي والكبير في تهيئة ، وتوفير الظروف المالئمة لتعليم التفكير  ان للمدرسة الدور ال

اذ ان اشاعة العالقات االنسانية سواء كانت بين الطالب والمدرسين ، او بين الطالب 
كما ان للمجالس المدرسية الفاعلة دورًا في  انفسهم يسهم في توفير جو مالئم لتعليم التفكير ،

لتعليم التفكير ، وتساعد االنشطة والفعاليات داخل المدرسة على توفير بيئة تعليمية مالئمة 
تفعيل عمليات التفكير ،  والمشاركة في حل المشكالت ، وتشجيع الطالب على النقاش 
والتفاعل الذي بدوره ينمي قدرات التفكير ومهاراته لدى الطالب ، ويثير توجهاتهم المعرفية 

 ) ٦٧: ١٩٩٣.(مايرز،  اتجاه مواقف اوظواهر اجتماعية مختلفة
 أساليب التقويم  -جـ 

اذا كان كل من المعلم والبيئة المدرسية يمثالن ركنين اساسيين من أركان نجاح 
عملية تعليم التفكير ، فإن الركن الثالث يتمثل في أساليب التقويم واجراءاته المتنوعة ، وهنا 

ية والتحريرية فقط ، بل البد من ينبغي  أّالتقتصر اساليب التقويم على االختبارات الشفو 
استعمال وسائل اخرى ، كالمالحظة ، والمناقشة الجماعية ، والتقارير الشفوية الفردية 
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والجماعية التي يمكن ان تسهم في توفير االنشطة التعليمية التعلمية المالئمة لمستوى قدرات 
 )٢٤: ٢٠٠٩المتعلمين ، واستعداداتهم ، وخبراتهم . (ابراهيم ،

 اتجاهات تعليم التفكير الناقد -٤
نتيجة لالهمية المتنامية لتعليم التفكير ودوره الكبير في مختلف مجاالت الحياة ، فقد 
جد المربون والمختصون في المناهج وطرائق التدريس في البحث عن الوسائل واالساليب 

خاصة ، وهذا  بدوره التي توظف توجهات تعليم التفكير عامة وتعليم التفكير الناقد ومهاراته 
 -أدى الى ظهور ثالثة اتجاهات في هذا الصدد وتتمثل في :

 االتجاه االول :االسلوب المستقل عن المنهج المدرسي.- 
ويتم من خالله تعليم التفكير الناقد بشكل مهارات مستقلة عن محتوى المادة الدراسية  

سب فيها الطالب مهارات عقلية اي : بمعنى جعلها مادة دراسية مستقلة بحد ذاتها ، ويكت
   (Ennis ,1985,p:29)عامة .  

من أشد المتحمسين لفكرة تعليم التفكير الناقد ضمن  (Debono)ويعد دي بونو 
دروس مخصصة معدة اعدادا جيدا ، إذ يبين أنه من الممكن تعليم التفكير الناقد مثل تعليم 

ور تفكير الطالب ، وتصبح العملية اية مادة دراسية أخرى ، وبأتخاذ هذا االتجاه يتط
 )٦٥: ٢٠٠١مخططة ومنتظمة ومحققة الهداف محددة ومقصودة . ( قطامي ،

ويتم في هذا االتجاه بناء برنامج خاص ، فيحتاج الى مختصين بتدريب الطالب على 
مهارات التفكير . ويرى مناصريه ان الطالب من خالله يدركون اهمية الموضوع ، ويشعرون 

ات العقلية التي يقومون بها ، كذلك يحول دون هدم محتوى المنهج اذا ما درسه بالعملي
 )    ٢٨٦: ١٩٩٨مدرسون غير اكفاء . (السرور،

 االتجاه الثاني: أسلوب الدمج مع المنهج المدرسي.-

يشير اصحاب هذا االتجاه الى ان التفكير يتطور بصورة افضل من خالل استعماله 
قرر ، اذ ان البرامج المستقلة لتعليم التفكير ما يؤخذ عليها في ضمن المنهج المدرسي الم

ان ما يتعلمه الطالب في دروس التفكير من المحتمل أّاليتم نقله الى مواد دراسية اخرى ، 
كما ان تعليم التفكير بطريقة مستقلة تجعل العالقة غير واضحة ، أي : ان الطالب قد 

كير ومجال تطبيقها في مختلف نشاطاته اليومية ، اليجد الرابط المفيد بين مهارة التف
ويؤكد منظرو االتجاه الثاني ان تعليم التفكير من خالل المواد الدراسية يعزز تعلم 
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العمليات العقلية في المواد الدراسية المقررة ، ويرى مؤيدي هذا االتجاه في انه يساعد 
كنهم من التغلب على الطالب اكتساب فهم اعمق للمحتوى المعرفي للمادة ، ويم

الصعوبات التي يواجهونها في المواد الدراسية ، الى جانب مساعدة المدرسين في الخروج 
 )٩٠: ٢٠٠٠(عدس، من االطر الداخلية الضيقة لتخصصاتهم.

وقد التزم الباحث في دراسته الحالية االتجاه الثاني ، كونه االكثر مالءمة مع الظروف       
للدراسة ، اذ لم تكن هناك مناهج دراسية منفصلة تهتم بتعليم التفكير  واالمكانات المتوفرة

للطالب لذى اقتضت الضرورة اتخاذ هذا االتجاه المكانية تطبيقة على الطالب ضمن المواد 
 الدراسية المتوفره للمرحلة المتوسطة .

 االتجاه الثالث: الجمع بين االتجاهين(االول والثاني). -
تجاه رأيا وسيطا بين االتجاهين السابقين ، وهوتدريس التفكير ويرى انصار هذا اال

بوصفه مادة مستقلة لها مدرسوها ، وحصصها ، واختباراتها ، وفي المقابل يقوم المعلمون 
بتعليم مهارات التفكير من خالل المحتوى الدراسي ، ومما يالحظ ان برامج التفكير القائمة 

 علمين والمدرسين على حد سواء . على الدمج تتطلب جهدا كبيرا من الم
 )٢٩٦: ٢٠٠٩(مغراوي،                                                         

 إستراتيجيات تعليم التفكير الناقد -٥
لقد اهتم الكثير من التربويين بإستراتيجيات التدريس المباشر ضمن المحتوى الدراسي 

جية هي مجموعة من الخطوات التي تحوي في داخلها المقرر ، ويمكن القول : ان االستراتي
الكثير من االنشطة والوسائل التي تساعد المتعلم على تعلمه ، وقد اقترح المهتمون بموضوع 
التفكير الناقد عددا من االستراتيجيات للتدريس تتميز بخطوات وخصائص معينة .(سعاده ، 

 ) ٩٠: ٢٠٠١) ؛ ( الشياب ، ١٢١-١٠٦: ٢٠٠٦
 -ها :نذكر من

  (Smith strategy):             إستراتيجية سميث  - أ

 وتقوم دعائم هذه االستراتيجية على عرض خطة تعليمية لمهارة تقويم 
 مصادر المعلومات باعتبارها إحدى مهارات التفكير الناقد ، وذلك باالستناد الى أستراتيجية

تقويم صحة مصادر معالجة المعلومات ، وهناك مجموعة من المعايير الضرورية ل
 المعلومات يثق من خاللها االفراد بصحة تلك المعلومات ، وتتضمن هذه 
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التدريبات  –عرض الدرس  –االسترتيجية االجراءات التعليمية المتمثلة بـ ( مقدمة للدرس 
 ) ٢٥١: ٢٠٠٩(أبو رياش وآخرون،على مهارة التفكير وقائمة الدرس) .  

 

  Utrategy(Oreilly s (إستراتيجية أوريلي: - ب
يعتقد اوريلي ان عملية جعل المتعلم مفكرا ناقدا تتم من خالل تعليمه مهارة تحديد 
الدليل ، اي ان هذه االستراتيجية تعتمد في خطواتها على مهارة تحديد الدليل ، وتتمثل في 
خطوات محددة تسير بشكل منطقي تهدف هذه الخطوات الى التحليل والتقويم لكثير من 

لجغرافية والتاريخية ، وتتم عن طريق مناقشات واسئلة يوجهها المتعلمون ألنفسهم القضايا ا
 ،وتكون هذه المناقشات اتجاها فعاال في تطوير قدرات التفكير لدى الطلبة.

 )٢٠٩: ٢٠٠٩( غانم،                                                            
  ( Munro strategy)إستراتيجية مونرو:  -جـ

وتشتمل هذه االسترتيجية على التمييز بين الحقيقة والرأي ، ويتطلب ذلك استعمال 
عدد من المهارات االساسية في المدرسة وتحديد المفاهيم ، لكي يتمكن الطلبة من التمييز 
بين الحقائق واآلراء  ، وينبغي ان يعرف الطلبة خصائص هذه المفاهيم ، التي تزودهم 

 ادرين على التمييز بين جمل وعبارات الحقيقة وجمل وعبارات الرأي .بإطار يجعلهم ق
 )    ٩٠: ٢٠٠١( الشياب،                                                           

   U(Beyer strategy(أستراتيجية  باير   :  -د
قد يسير وفق اكدت هذه االستراتيجية على ان تطوير قدرات الطالب على التفكير النا    

مبادىء واسس معينة ، حيث يتطلب تعلم المهارة وتعليمها ضرورة تقديم االمثلة الكافية 
للطالب حول مهارة معينة قبل مطالبتهم بتطبيقها ، كما يجب على الطالب ان يقوما بتحليل 

د النتائج التي توصلوا اليها ، وتحديد الطريقة التي تم التوصل بها لتلك النتائج ، وتعتم
 -استراتيجية( باير) على الخطوات اآلتية:

 تقديم المعلم المهارة امام الطالب. -١

 تطبيق المهارة من لدن الطالب. -٢

 تأمل وتحديد مايدور في عقول الطالب . -٣

 تطبيق معرفتهم الجديدة للمهارة واستعمالها مرة  اخرى. -٤
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  (Beyer.1985.p:145)مراجعة ما يدور في اذهانهم وهم يطبقون المهارة .  -٥
  (Mcfarland strategy)استراتيجية مكفرالند         :  -هـ

 -وتشتمل على أستراتيجيتين فرعيتين هما:
 استراتيجية الكلمات المترابطة . -١

 استراتيجية الدفاع عن وجهة النظر. -٢

 وتقدم هاتان االستراتيجيتان أمثلة للتعليم تؤدي الى تطوير التفكير الناقد.
 )٨٩: ٢٠٠١(الشياب ،                                                                  

وتعمل هذه االستراتيجية على وفق خطوات محددة سيتم توضيحها بشكل مفصل فيما 
بعد ، إذ تبنى الباحث االسترتيجية الثانية (استراتيجية الدفاع عن وجهات النظر) لمالئمتها 

   في الدراسة الحالية  .لمتطلبات الدراسة بوصفها متغيرًا مستقالً 
  (Mcfarland strategy)أستراتيجية مكفرالند       : -٦

 تنسب هذه االستراتيجية لتدريس التفكير الناقد ومهاراته الى المربية (ماري مكفرالند) (

mary mcfarland  وكانت تهدف من ورائها الى تقديم امثلة تساعد على تعليم مهارات ، (
لومات ذات الصلة بالموضوع والمعلومات غير ذات الصلة ، وتحديد التمييز بين المع

وجهات النظر ، معتمدة على مهارتين من مهارات التفكير الناقد المتمثلتين بمهارة تمييز 
أوجه الشبه واالختالف ، وهذا سيسهم في تحديد الخصائص المميزة ووضع المعلومات في 

مثلة في تحديد المعلومات المتعلقة بالموضوع ، التي تصنيفات مختلفة ، والمهارة الثانية المت
لها القدرة على اجراء المقارنات بين االمور التي يمكن اثباتها ، والتحقق منها ، وتمييز 

 المعلومات االساسية عن المعلومات الهامشية االقل ارتباطا.
 )١٠٦: ٢٠٠٦(سعادة،                                                            

لذا أن استراتيجية( مكفرالند ) تعمل على تعليم الطلبة كيف يستبعدون الجمل التي 
التدعم وجهة نظرهم  ، بالرغم من ان بعض هذه الجمل قد تكون صحيحة ، وعليه فإن هذه 
االستراتيجية تمتاز بأنها تقدم العون للطلبة للتفكير بطريقة ناقدة عن طريق نقاش صفي ، 

بالتدريب على المناقشة ، واكسابهم مهارات عقلية يمكن تطبيقها في مواقف تعليمية  إلعدادهم
 )١٢٨: ٢٠٠١جديدة  . ( قطامي،
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مما سبق يتضح ان هذه االسترتيجية من االستراتيجيات المهمة لتعليم التفكير الناقد 
 -،التي تنقسم بدورها على استراتيجيتين فرعيتين هما:

 ابطة.استراتيجة الكلمات المتر  - أ

 استراتيجية الدفاع عن وجهات النظر.-ب

وتقدم هاتان االستراتيجيتان خطوات منطقية ، التي تهدف بدورها الى تطوير وتحسين 
بعض جوانب تعليم التفكير لدى الطلبة ، وقد اعتمدت هاتين االستراتيجيتين على عدد من 

 -المنطلقات يمكن إيجازها باآلتي:
 . هدف يمكن تحقيقه لدى الطلبة -١
 وصف دقيق للخطوات التي تنفذ من خاللها االستراتيجية. -٢

 أجراءات: وهي خطوات اجرائية مقترحة يمكن تطبيقها . -٣

مالحظات عن االستراتيجية وعالقتها بمهارتي التمييز بين المعلومات ذات العالقة  -٤
 من المعلومات غير ذات العالقة ،وتحديد وجهة النظر.

 )٢٦٣: ٢٠٠٧(ابوجادو نوفل ،                                                      
ويرى عدد من التربويين امكانية تعليم التفكير من خالل اتباع المعلم استراتيجيات 
التدريس ، مثل استراتيجية توجيه االسئلة ، وتقديم البيانات ، واستراتيجية تحديد وجهات 

التي قدمتها مكفرالند ، والتي تتفرع منها  النظر المتعلقة بموضوع الدرس، وان االستراتيجية
استراتيجيةالكلمات المترابطة ، واستراتيجية تحديد وجهات النظر تساعد القائمين بالعملية 
التعليمية على ايصال المعلومات والمعارف التي تتضمنها المادة الدراسية الى اذهان الطالب 

راتيجيتين خطوات محددة وواضحة يعمل بطريقة اكثر اثارة وتشويق ، ولكل من هاتين االست
بها في اثناء تطبيق احداهما داخل غرفة الصف ، وفيما يأتي نبين خطوات  كل استراتيجية 

 -منهما على النحو اآلتي:
 استراتيجية الكلمات المترابطة   -أ 

 -تسير هذه االستراتيجية في عدة خطوات وهي:
ل مجموعة من خمس يعرض المعلم مجموعات متعددة من الكلمات تتألف ك -١

 كلمات ، تمثل موضوعا معينا يعرفه الطالب من خالل خبراتهم السابقة .
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يناقش المعلم الطلبة بصورة جماعية ، ويدربهم حتى يصبحوا قادرين على تحديد  -٢
 الكلمات ذات الصلة بالموضوع ، وحذف الكلمات التي ليس لها صلة بالموضوع.

ت الباقية في جملة يتضح فيها ترابط يطلب المعلم من الطالب تركيب الكلما  -٣
 الكلمات ، على ان تكون الجملة ذات صلة بالموضوع المدروس. 

٢٠٠٥P(أبراهيم ،                                                       

(أ)
P :٣٨١  ( 

                                                        
 لنظرأستراتيجية الدفاع عن وجهات ا  -ب 

 وتقوم هذه االستراتيجية على عدة اسس اهمها:

 تحديد الموضوع بدقة ، ليساعد على وضع اسئلة عنه.   -١

 تطوير وجهات نظر متعددة ومختلفة . -٢

 مناقشة االسباب التي تجعل كل من وجهات النظر مناسبة . -٣

م اختيار وجهة نظر معينة ، ويستلزم ذلك اعداد البراهين واالدلة وتقديمها ، لتدعي -٤
وجهة النظر المختارة ، ومن ثم ترتيب العبارات المؤيدة لوجهة النظر، وتلخيصها في 
جمل تدعم وجهة النظر الصحيحة ، والمعلم يقود خالل هذه االستراتيجية مناقشات 

 الطلبة ، كي يحدد مع الطالب وجهة النظر الصحيحة.

 )٩٠: ٢٠٠١(الشياب،                                                              

وقد اعتمد الباحث في صياغة خطط التدريس للمجموعة التجريبية على خطوات 
إستراتيجية الدفاع عن وجهات النظر ، على اعتبار انها من االستراتيجيات الفاعلة والمالئمة 

 للمرحلة الدراسية (عينة البحث).
 اهمية أستراتيجية الدفاع عن وجهات النظر  -١-٦

هذه االستراتيجية الى تقديم التعليم والتدريب القادر على تطوير الحجج ذات  تهدف
الصلة بتدعيم وجهة نظر عن موضوع او قضية ما، وعن طريق هذه االستراتيجية يمكن ان 
يتعلم الطلبة ان العبارات المطروحة او المقدمة قد تكون صحيحة ، ولكنها في الوقت نفسه 

ناسبة لتأييد وجهة نظر معينة، كما يتعلم من خاللها الطلبة قد تكون مناسبة ، أو غير م
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ايضا ان العبارة قد تكون مناسبة ، اال ان لغتها وترتيبها قد يؤثران على درجة االقناع في 
 )  ٢٦٤: ٢٠٠٧اثناء الدفاع عن موقف ما. (ابو جادو ونوفل،

متعلم أن من الضروري تزويد ال (Travis & Wade 1997)ويذكر ترافس و وود 
بأساليب التفكير التي تمكنه من مواجهة مشكالت الحياة ومعالجتها ، ويتم ذلك باألعتماد 
على بعض االستراتيجيات ومداخل التدريس الناجحة ، ومن بين هذه االستراتيجيات تلك التي 
تقوم بتزويد الطالب بالقدرات الالزمة للحوار، والمناقشة ، وتقديم وجهات النظر المختلفة. 

.P. 40) Travis & Wade. 1997 (   
) المشار اليه في (السليتي ) بقوله" ان احسن طريقة ٢٠٠٠ويضيف (حبيب اهللا 

لتزويد المتعلم بمهارات التفكير من خالل إثارة جدال ونقاش عن مادة الدرس ، إذ يثير 
قية تؤيد الطلبة اسئلة ويعرض كل واحد وجهة نظر معينة ، مع االتيان بإثباتات وبراهين منط

 )    ٢٩: ٢٠٠٦وجهة النظر المطروحة ". (السيلتي ،
من ذلك يرى الباحث ان استراتيجية (الدفاع عن وجهات النظر) توفر للطلبة 
االمكانية في تنفيذ ، ومزاولة عمليات ادراكية ، ووجدانية تسعى نحو تحصيل المعرفة من 

هدف الى االهتمام بذات خالل خطوات محددة ومترابطة بعضها مع البعض اآلخر ، وت
التعلمية ، وتعليمهم اصول المناقشة ،واحترام  -الطلبة وجعلهم مركز العملية التعليمية 

 وجهات النظر ،وابداء اآلراء بحرية وطالقة ، واحترام آراء اآلخرين .
 خطوات التدريس بأستراتيجية مكفرالند (الدفاع عن وجهات النظر) -٢-٦

 خطوات متتابعة يكمل بعضها البعض اآلخر ان كل عمل يسير على وفق 
المنشودة ، وان استراتيجية الدفاع عن وجهات النظر ايضا تنفذ على  وصوال الى االهداف

إذ اشارت الكثيرمن االدبيات اليها، وحددها عدد من  وفق خطوات منطقية متتابعة ،
 التربويين.

 -ددة تتمثل في ان:) ان هذه االستراتيجية تتم بخطوات مح٢٠٠٩فيذكر (غانم، 
 يطلب المدرس من الطالب اقتراح وجهات نظر متعددة . -١

 يقوم الطالب بإقتراح وجهات نظر متعددة وممكنة . -٢

 يختار الطالب احدى وجهات النظر المقترحة سابقا. -٣



 ...............................................................اطار نظري ودراسات سابقة...... -الثانيالفصل 
 

 ۲۹ 

تقييم وجهات النظر المطروحة واختيار الكلمات او العبارات المحددة التي تعكس بصورة  -٤
 محددة.واضحة وجهة النظر ال

قيام الطالب بترتيب عبارات عديدة ومنظمة حتى تقودهم الى اكثر العبارات اقناعا وقدرة  -٥
 على الدفاع عن وجهة النظر المحددة.

اختيار وجهة نظر اخرى من جانب الطالب ، تدور عن القضية نفسها ، ثم العمل  -٦
 .الفردي من قبلهم على تطوير البراهين المقبولة التي تدعم وجهة النظر

 )٢٠١: ٢٠٠٩تشجيع الطالب على المشاركة الجماعية .  (غانم ، -٧
 -أما( ابراهيم)  فقد حدد ست خطوات لتنفيذ استراتيجية الدفاع عن وجهة النظر هي :

 تحديد الموضوع بدقة ، ليساعد على وضع اسئلة حول الجدل القائم . )١

ال منها مناسبا تطوير وجهات نظر متعددة ومختلفة ،ومناقشة االساليب التي تجعل ك )٢
. 

 اختيار وجهة نظر معينة . )٣

 اعداد وتقديم البراهين واالدلة لتدعيم وجهة النظر المختارة . )٤

 اختيار كل برهان بمفردة لتوضيح مدى صلته بوجهة النظر. )٥

ترتيب العبارات المؤيدة لوجهة النظر وتلخيصها في عبارت جديدة ،تدعم وجهة النظر  )٦
٢٠٠٥Pوتدافع عنها.(أبراهيم ،

)(أ
P :٣٨١( 

 -وذكر (أبو جادو ونوفل )ايضا ست خطوات لتطبيق هذه االستراتيجية وتتمثل بـ:
 العمل على اقتراح وجهات نظر عن الموضوع المطروح . )١

 اختيار وجهة نظر واحدة من بين وجهات النظر المطروحة. )٢

تكليف الطالب بالعمل على تقويم كل سبب من منطلق دقته واختيار العبارات التي  )٣
 وجهة النظر بأفضل طريقة . تعكس

 تكليف الطالب بترتيب عبارات داعمة لوجهة النظر. )٤

 الطلب من الطالب اختيار وجهة نظر اخرى مختلفة تدور عن الموضوع نفسه. )٥

 تشجيع الطالب على المشاركة في الموضوع المطروح، او وجهة النظر المطروحة. )٦

 ) ٢٦٤: ٢٠٠٧(أبو جادو ونوفل ،                                                   
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في حين استعمل الباحث الخطوات التي اعتمدتها مكفرالند والتي سوف يدرس المجموعة 
التجريبية وفقًا لها بعد االفادة من الخطوات السابقة التي ذكرها التربويون لهذه االستراتيجية 

 والخطوات هي : 
 تحديد الموضوع المدروس . -١

 عددة ومختلفة .اقتراح وجهات نظر مت -٢

 اختيار وجهة نظر معينة . -٣

 تقديم االدلة والبراهين لتدعيم وجهة النظر المختارة . -٤

ترتيب االدلة والبراهين المؤيدة لوجهة النظر وتلخيصها في عبارات جديدة اكثر  -٥
 دقة.

 اختيار وجهة نظر اخرى مختلفة . -٦

 تشجيع الطالب على المشاركة الجماعية .  -٧

 :ية مكفرالندمزايا استراتيج -٣-٦
ان استراتيجية مكفرالند استراتيجية تدريسية حديثة تعمل على تطوير قدرات الطالب 
العقلية ، وتعد من االستراتيجيات الفاعلة في العملية التعليمية وتتصف بعدد من المميزات 

 -منها:
تعمل على جعل الطالب محور العملية التعليمية ، ومن ثم يصبحوا متلقين فاعلين ،  -١

 ليسوا متلقين فقط.و 

تعلم الطالب كيف يفكرون ،اذ انها تنمي القدرات الفكرية والمعرفية ، ومهارة الدفاع  -٢
 عن وجهة النظر المحددة .

يتدرب من خاللها الطالب على البحث عن المعلومات ، وجمعها بالشكل الذي  -٣
 يجعلهم يكتسبون قاعدة واسعة من المعلومات ، فيصبحون قادرين على تنظيمها

 ،وتنسيقها .
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تنمي مفهوم الذات من خالل تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم واعتمادهم عليها ، ورفع  -٤
 )٢٠٦: ١٩٩٩مستواهم وتطوير مواهبهم.  (جابر ،

 تعود الطالب على التخلص من التسليم للغير ، والتبعية التقليدية . -٥

ر بها الطالب تزيد من دافعية الطالب نحو التعلم ، بما توفره من تشويق وٕاثارة يشع -٦
 )١١٢: ٢٠٠٩في اثناء مناقشتهم للمعلومات بشكل جماعي .(عبد العزيز ،

تتناسب هذه االستراتيجية مع المرحلة النمائية التي يمر بها الطالب المرحلة  -٧
المتوسطة (مجتمع البحث) ، وتمثل استراتيجية تدريس تسمح للطالب بتطوير 

 معرفتهم من خالل خبرات عملية مباشرة.  

ميز بأنها تجعل مصدر التشويق والدافعية نحو التعلم داخليا، ذلك أن االساليب تت -٨
التقليدية تتعلق فيها جهود التعلم عند الطالب بمالحظات المدرس وتعليقاتة على 
اسئلة الطالب واجاباتهم الشفوية ، وصور التعزيز التي يتلقونها من المدرس ، فيكون 

تراتيجية مكفرالند فأن التعزيز يأتي في اثناء تقييم مصدر التعزيز خارجيا". اما في اس
القضايا بطريقة متوازنة ، وتقديم الحجج واالدلة والبراهين التي تدعم وجهة 

 )٣٥: ٢٠٠٧نظرهم.(الطيطي، 
وفي ضوء ذلك يرى الباحث ان هذه االستراتيجية تساعد على تهيئة الظروف المالئمة 

للمعلومات ، ومن ثم امتالكه القدرة على التعلم الذاتي لجعل الطالب مفكرا جيدا ، اومستحدثا 
، لذا فهي تعمل على تنمية قدرات ومهارات التفكير لديه عن طريق مساعدته في تعلم كيفية 
ومنهج لمعالجة مايواجهه من مواقف ومشكالت ، وبدائل متنوعة يتم عن طريقها حل هذه 

 المشكالت ،وايجاد حلول للمواقف الحياتية .

 :دور الطالب في استراتيجية مكفرالند -٤-٦
 -للطالب في هذه االستراتيجية دور فاعل ونشًط ، اذ تناط به مهام عدة من بينها:

 البحث عن المعلومة المتعلقة بالموضوع المدروس . )١

 العمل على التعرف على المفاهيم واالفكار التي يتضمنها الموضوع . )٢

 المتعلقة بالموضوع المدروس. العمل على التعرف على مصادر المعلومات  )٣

يقوم الطالب في اثناء العمل بهذه االستراتيجية بربط المعلومات ، وتنظيمها ، بما يمكن  )٤
 ان يؤدي الى تطوير وجهات نظر محددة بالموضوع المدروس.
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 يدرك اوجه الشبه واالختالف بين الموضوعات واالشياء ، وهذا يعني القدرة على  )٥
 ) ٢٦: ٢٠٠٦التمييز . ( السليتي ،

تحديد المعلومات ذات الصلة بالموضوع ، وترتيبها بحسب درجة ارتباطها بالموضوع  )٦
 واهميتها.

 تقديم معيار او مجموعة معايير موضوعية ، للحكم على نوعية االستنتاجات . )٧

 )٣٥١: ٢٠٠٥اصدار أحكام وتقديم حجج مؤيدة للمعلومات التي يدرسها. (السرور، )٨
بقوله : ان على الطالب داخل غرفة الصف ان  (Brook 1987)ويضيف بروك 

يكون متفتح الذهن نحو االفكارالجديدة ، ويتساءل عن كل شيء اليفهمه ، ويحاول تخيل 
االجابات ، وايجاد الحلول واآلراء التي تدور عن مواضيع محددة ، حتى تكون هذه البدائل 

     ) p. 30) Brook, 1987,او الحلول مستندة الى ادلة وحجج مؤيدة لهذه الحلول . 
) على الطالب وفقًا الستراتيجة مكفرالند استغالل  ٢٠٠١ويرى (قطامي وقطامي 

جميع طاقاته و قدراته الناقدة ، لكي تتاح له فرصا إلظهار مشاعره وانفعاالته بهدف تطوير 
 )  ٤٣: ٢٠٠١شخصيته وفهم دوره داخل الصف .  (قطامي وقطامي،

في هذه االستراتيجية يقوم بدور فعال ونشط ضمن ظروف  ويرى الباحث ان الطالب
 اجتماعية مختلفة تماما عن المواقف التقليدية التي تمارس في الظروف المدرسية 
االعتيادية ، فلم يعد التلميذ مجرد متلٍق للمعلومات والمفاهيم ، وعليه حفظها واستدعائها 

از المهام والمناقشة الصفية التي عندما يطلب منه ذلك ، بل اصبح له دور بارز في إنج
 يشترك فيها الطالب اآلخرون ، وابداء اآلراء المختلفة واسنادها بأدلة وبراهين منطقية . 

 :دور المدرس في استراتيجية مكفرالند (الدفاع عن وجهات النظر) -٥-٦
يعد سلوك المدرس داخل الصف وتحمله المسؤليات والمهام المناطة به ، من العوامل 

لتي تساعد على تزويد الطالب بالمهارات الالزمة للتفكير بوجه عام وتنفيذ استرتيجية ا
 مكفرالند بشكل خاص .

) ان هناك عددا من العوامل ٢٠٠٥المشار اليه في (الدليمي  (Costa)ويبين كوستا 
التي تسهم في تزويد الطلبة بمهارات التفكير تتمثل في توجيه االسئلة من المدرس ، وتبني 
اسلوب االسئلة المثيرة للتفكير ، واستثارة حواس المتعلمين ،لتحقيق هدف ممارسة الطلبة 
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للعمليات الذهنية ، فيعد المدرس جيدا من خالل اكتسابه المؤهالت كافة ، ويتمثل دور 
 -المدرس في استراتيجية مكفرالند باالتي  :

طالب لممارسة مهارات يقوم المدرس بتهيئة بيئة تعليمية فاعلة ،من اجل تحفيز ال )١
 التفكير.

 يعمل على تشجيع الطالب البداء ، االراء واقتراح وجهات النظر المختلفة . )٢

 يساعد على ايجاد جو ديمقراطي تظهر فيه حقوق المتعلمين في التعبير عن الذات . )٣

 يعمل على طرح مواضيع مثيرة الهتمام الطالب. )٤

 الى النتائج المرجوة. يقوم بتوجية عملية النقاش في الدرس ، للوصول )٥

 )٤٤: ٢٠٠٥(الدليمي،                                                            
) ان من االدوار المهمة للمدرسين تتمثل في  ٢٠٠٨ويضيف ( العتوم وآخرون 

اشراك الطالب في مناقشات داخل الصف ، تتكون فيها وجهات نظر متضادة ، واجراء 
زمة لعمل تناقض منظم ، بمعنى ان الطالب يشاركون في المناقشة والحوار الترتيبات الال

الذي يتطرق الى اكثر من جانب من جوانب القضية المطروحة ، ويضيف بقوله على 
ضرورة طلب المدرس من الطالب الدفاع عن وجهات نظرهم بأسلوب منطقي ، وتحليل 

ث دقتها وكمال ومدى اتساقها مع محتوى المعلومات والمعارف التي يحصلون عليها من حي
 )٢٤١: ٢٠٠٨الحقائق التي نراها في واقع الحياة. ( العتوم وآخرون ، 

ويرى الباحث ان مهارة المدرس تعد من االسس  المهمة التي يستند  عليها  نجاح 
استراتيجية (الدفاع عن وجهات النظر) ، فالمدرس هو المخطط ، والمنظم، والمرشد ، في 

هذه االستراتيجية ،فهو الذي يطرح االسئلة ، ويطلب من الطالب تقديم آرائهم  جميع خطوات
، ومقترحاتهم اتجاه المواضيع المطروحة ، ويعطي ارشاداته ، وتوجيهاته باأللتزام بالموضوع 

 المطروح ، وعدم الخروج عن موضوعية الدرس .

 :عالقة استراتيجية مكفرالند في التفضيل المعرفي -٦-٦
تراتيجية مكفرالند على االنشطة العقلية للمتعلم ، والمهارات العلمية التي تركز اس

يمارسها الطالب ، وتهتم في اختيار االجراءات ، والخطوات المحددة ، واالنشطة العقلية 
 التي تطبق خالل تنفيذ هذه  االستراتيجية داخل الصف لتحقيق اهداف تربوية محددة .

                                                         (Mcfarland .1985.p. 278) 
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) الى ان التعلم هو عملية تفاعلية بين المتعلم ٢٠٠٩ويشير (ابو رياش وآخرون 
والبيئة التعليمية ، ولكل منها دوره في هذه العملية ، فالمتعلم ليس متلقيًا سلبيًا للمثيرات ، 

رفة الجديدة باالنماط القائمة ، ويولد لديه قدرة فهو يقوم بدور ايجابي عن طريق ربطه للمع
التفضيل على التدريب لهذه االستراتيجية ، حتى يفسح المجال امامه لتطوير عملياته العقلية 

 ، مثل االكتساب ، والحفظ ، وادماج الخبرة في بنائه المعرفي وتكاملها. 
 )  ٢٤٣: ٢٠٠٩وآخرون،(ابو رياش                                               

ويذكرأن التدريس على وفق استراتيجية مكفرالند (الدفاع عن وجهات النظر) يعطي 
الطالب احساسا بالسيطرة على تفكيره ، مما ينعكس على تحسين مستوى ادائه ، وتساعد 
المتعلم أيضًا على الوصول الى ارفع مستويات التنظيم المعرفي ، الن هذه االستراتيجية 

على االدراك ، فيتطلب من المتعلم حينئذ نشاطا عقليا يكون اكثر صعوبة مما تتطلبه  تعتمد
 )١١٧: ١٩٩٩االسترتيجيات االخرى.  (الزيود وآخرون ،

ونتيجة للتوجهات الحديثة في دراسة  شخصية المتعلم ، وسماتها ، ومكوناتها السيما 
ه كائنا منفردا في خصائصه العقلية في اسلوب تعامل الفرد مع المواقف التي يمر بها بإعتبار 

واالنفعالية ، فنجاحه وتقدمه مرهون بنوع التفضيالت المعرفية التي يستعملها في مختلف 
اوجه حياته ، وعليه يمكن تنميتها وتطويرها من خالل اساليب واستراتيجيات التعلم والتفكير 

ات ، وهذا يوضح اهتمام التي تعد هي االخرى عادات او طرقًا تساعد على تجهيز المعلوم
المربين ، و المختصين بأستراتيجيات تعليم التفكير ، ودورها المهم لفهم االسلوب المفضل  
وتنميته لدى الطلبة عن طريق دراسة االرتباط بين استراتيجيات تعليم التفكير واالنماط 

 المعرفية ونوع التفضيل المعرفي لدى المتعلم .
 )       ٢٩٧: ١٩٩٥(كامل والصافي،                                                   

لذلك إن التفضيالت المعرفية تركز على كيفية اكتساب المعرفة ، وتقويمها ، 
واسترجاعها من  المتعلمين ، ومن ثم تعديلها وتغييرها من خالل استراتيجيات وطرائق معينة 

 (Menaught.1982.177)تتعامل مع القدرات الذهنية للمتعلم . 
ومن بينها استرتيجية مكفرالند (الدفاع عن وجهات النظر) التي تعد تطبيقًا للمعرفة ، 
لتطوير دفاع مناسب عن وجهة نظر معينة من بين وجهات نظر مختلفة في اختيار نمط 
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معرفي يفضله الطالب ، بعد ان قام بتقديم ادلة ، وبراهين ، وحجج مؤيدة لصحة اختياره 
 لك النمط المعين . وتفضيله لذ

 
 المحور الثاني: التحصيل الدراسي

 التحصيل :  -١
يعد التحصيل احد الجوانب المهمة للنشاط العقلي الذي يقوم به الطالب في المدرسة ،  

وينظر الى التحصيل الدراسي على انه عملية عقلية من الدرجة االولى ، وقد صنف على اعتبار 
قول : ان التحصيل الدراسي من االتساع والشمول فيشمل جميع ما انه متغيرا معرفيا ، ويمكن ال

 )٧١: ١٩٩٩(عكاشة ،يمكن ان يصل اليه الطالب في تعلمه وقدرته على التعبير كما تعلمه .
) ان التحصيل الدراسي يتمثل في درجة االكتساب التي يحققها ٢٠٠٠ويذكر (عالم 

ليه في مادة دراسية ، او مجال تعليمي او الفرد ، او مستوى النجاح الذي يميزه ، او يصل إ
تدريبي معين ، فالتحصيل يدل على الوضع الراهن الداء الفروض ، اوما تعلمه او اكتسبه 

 )٣٠٧: ٢٠٠٠بالفعل من معارف ومهارات في برنامج تعليمي معين .  (عالم،
  ويشمل التحصيل الحقائق ، والمهارات ، والميول ، والقيم ، وبذلك فهو يتضمن 

الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية ، وبالرغم من اتساع مفهوم التحصيل الدراسي نجده 
غالبًا مايطلق عليه تحصيل الطالب واكتسابهم لما يهدف اليه نظام التعليم وارتباطه بالمواد 

 (Kumer .1985.p.88)الدراسية . 
نجاحه ، والتأكد من انه  وأن أّي عمل البد ان يخضع الى القياس ، والتقويم لتحديد 

يسير في مساره الصحيح سواء كان ذلك العمل في مجاالت الحياة المختلفة ، وعلى وجه 
الخصوص اذا كان في المجال التربوي ، وعملية التقويم هذه التتناول جانبًا واحدًا من جوانب 

يعا ، وهي المتعلم ، بل تمتد لتشمل جوانب النمو المعرفي ، والجسمي ، واالجتماعي جم
عملية تقتضي الشمولية ، والصدق ، والثبات ، كما ان عملية التقويم ال تقتصر على رصد 

 النتائج ، بل تتعداها الى تحليل النتائج .
ولما كانت اهداف عملية التقويم متعددة تتمثل في تحديد مدى جودة مخرجات  

 المحكات والمعايير التي تحقق لناالعملية التربوية والتعليمية وقياسها ، لذلك البد من وجود 
 )                              ٢٧٢: ٢٠٠٤العملية . (آلعمر، هذه
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فالتحصيل واحد من المحكات االساسية التي تعتمد عليه عملية التقويم ، فهو  
الوسيلة االساسية التي من خاللها يمكن الحكم على مدى ما يحصل عليه الطالب ، اذ ان 

ربوية المتمثلة في المدارس عامة على مختلف مراحلها ، والمعاهد ، والكليات المؤسسات الت
تعطي اهمية كبيرة لدرجات تحصيل الطلبة ومجموعهم الكلي ، كما تعنى باكتشاف 
استعدادات الطلبة المختلفة ، ومن ذلك يتضح ان التحصيل احد الصور او الجوانب 

اذ ان قياس مستوى التحصيل يعني تحديد وتقدير  االساسية التي تعتمد عليها عملية التقويم ،
ما حققه الطلبة من نتاج التعلم نتيجة مرورهم بخبرة تربوية معينة ، االمر الذي يكشف لنا 

 )٤٧٩: ٢٠٠١مدى تقدم الطلبة اتجاه االهداف التربوية المحددة .(زيتون، 
او مقياسا ) الى ان اهمية التحصيل تبرز من كونه محكمًا ١٩٩٨ويشير (مدكور  

للتقويم ، اذا علمنا انه يستهدف التعرف على نوع المردود التعليمي وكمه مقارنا بتوقعات 
التعلمية بصورتها الكلية ، فالمجتمع صاحب المصلحة  –المجتمع من العملية التعليمية 

االولى من عملية التربية ، وبذلك فإن من حقه ان ينظر الى تلك العملية على اساس 
التي يجدها ويرتضيها ، والمقصود بتلك المعايير هي الشروط التي يتوقع توافرها في  المعايير

نوعيات الخريجين ، والتي تجعلهم قادرين على الوفاء باحتياجات قطاع العمل في المجاالت 
كافة ،كذلك تبرز اهمية التحصيل وقياسه لكل من المدرس والطالب ، فالمدرس في حاجة 

ى حصيلة جهده ، وخبراته التي وظفها في اثناء عملية التدريس ، اما دائمة الى التعرف عل
الطالب فإنه يسعى دائما الى التعرف على مستويات تقدمه مقارنة نفسه بأوقات سابقة ومقارنا 

 )٤٢١: ١٩٩٨بأقرانه من الطلبة. (مدكور،  
 -وتظهر اهمية قياس التحصيل من خالل عدد من المؤشرات المتمثلة بـ: 

 دة الدافعية عند الطالب وحثهم على التحصيل والتعليم .زيا   -أ 

المساعدة على التنبوء بمدى اكتساب الطالب للمعرفة وفرص نجاحهم في مواد  -ب 
 دراسية اخرى.

 المساعدة في تحديد ما اذ كان الطالب قد اتقن مفردات المادة الدراسية المدروسة.   -ج 

 التدريس المتبعة . المساعدة في الحكم على مدى فاعلية استراتيجية   -د 

 تشخيص صعوبات التعلم بغية تنظيم االساليب المعالجة لها .   -ه 
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 المساعدة في تحديد مستويات الطالب المختلفة وتصنيفهم بحسب قدراتهم ورغباتهم.   -و 
 )١٤٣: ٢٠٠٠(الشبلي،

 
 
  العوامل المؤثرة في التحصيل : -٢
فسه لدى جميع الطالب من الواضح ان درجة التحصيل الدراسي ليست بالمستوى ن 

، نظرا لوجود عدة عوامل تتحكم في تحديد هذه الدرجة ، لذا اقتضت الضرورة في تسليط 
 -الضوء على اهم هذه العوامل وتتمثل بـ:

العوامل العقلية : ومن بين هذه العوامل ، الذكاء الذي له تأثير كبير سواء كان ذلك  -أ 
ما انخفض مستوى الذكاء انخفض ، فكلالطالب بالسلب او بااليجاب على تحصيل 

مستوى تحصيل الطلبة ، وبالعكس ويؤكد عدد من التربويين ان هناك عالقة مهمة بين 
   (Wolf  & Gardner.1991 .p.31)القدرة على التحصيل والقدرات العقلية .

العوامل الجسمية: ونعنى بها الحالة الصحية للطالب وسالمته من االمراض ، اذ ان   -ب 
 جسمية السيئة تؤثر سلبيا على التحصيل لدى الطالب ، والعكس صحيح أيضًا.الحالة ال

العوامل النفسية: وتؤثر العوامل النفسية على طبيعة العالقات التي يعقدها الطالب مع   -ج 
 زمالئه ،وهذا بدوره يؤثر على تحصيله الدراسي بالسلب وااليجاب .

ين افراد االسرة ، فاألسرة التي تسودها العوامل االسرية : يتمثل في العالقات السائدة ب  -د 
عالقات التماسك والترابط فإنها تعمل على زيادة مستوى تحصيل ابنائهم ، وبالعكس فإن 
االسرة التي تسودها المشاكل فإن ذلك ينعكس سلبيا على مستوى التحصيل العلمي 

يؤدي دورا مهمًا في ألبنائهم ، كما ان المستوى التعليمي للوالدين واتجاهاتهم نحو الدراسة 
 زيادة مستوى تحصيل الطالب وانخفاضه .

 دور المجتمع : ويبرز دور المجتمع في رفع مستوى تحصيل الطالب ، وذلك من  -هـ
 خالل تقديسة للعلم والمعرفة ، واعطائه القيمة الحقيقية لهما ، وبهذا تزداد دافعية الطالب

 للتعليم .

اع االقتصادية الي مجتمع سوف تؤثر على مستوى العوامل االقتصادية : ان االوض -و
التعليم فيه ، ذلك أن االقتصاد المتطور يرفع من مستوى التعلم ، من خالل ما توفره الدول 
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ذات االقتصاد المتطور من نفقات في هذا القطاع الحيوي ، وبالعكس فان االقتصاد غير 
 المتطور يؤدي الى هبوط مستوى التعليم لديهم .

امل االدارية والتنظيمية :وتشتمل على العمليات االدارية واجراءات التخطيط والتنظيم العو  -ز
، واالشراف والمتابعة ، وان جميع هذه العمليات تتداخل مع العملية التعليمية ويكون لها 

 )٩٩: ٢٠٠٥االثر الفعال على تحسين مستوى التحصيل الدراسي . (غنية ، 
 قياس التحصيل : -٣
س عملية تقدير االشياء والظواهر تقديرا كميا لتحديد معالمها ومدلوالتها يعد القيا 

وذلك باستعمال مختلف الوسائل القياسية المتوافرة لتوضيح النتائج المراد معرفتها سواء كانت 
تلك النتائج بالسلب او بااليجاب ، وان قياس التحصيل يتم بمقارنة مستوى الطالب العلمي 

ل االختبار او أّي وسيلة اخرى تعبر بقيمة كمية على وجود او عدم وجود بمعايير نوعية ، مث
خاصية او ظاهرة معينة والمقصود باألختبار : هو مجموعة من االجراءات المحددة التي 

 )٣٢٥: ١٩٩٤تستعمل لمقارنة سلوك فردين او اكثر . ( الجسماني ،
ما بينهم خالل المرحلة ومن خالل االختبارات تتم المقارنة بين نتائج الطالب في 

الدراسية ، وان نتائج اختبارات التحصيل تساهم في فهم سلوك الطالب وذلك بمقارنة مستوى 
تحصيله المحدد في هذا االختبار مع مستوى تحصيله السابق كما تساهم في توجيهه نحو 

 )١٨٢: ١٩٨٩نوع الدراسة التي يرغب بها . (ابو لبدة ، 
لية الى عدة انواع ، من بينها االختبارات المقالية و وتتنوع االختبارات التحصي

االختبارات الموضوعية ، واالختبارات العملية األدائية ، واالختبارات الشفهية ، وجميع هذه 
 االنواع تهدف الى  قياس مستوى التحصيل الدراسي للطالب .

ياس مستوى وقد اعتمد الباحث في الدراسة الحالية على االختبارات الموضوعية في ق
) ان هذا النوع من ٢٠٠٠التحصيل الدراسي للطالب ، إذ يرى ( مارسونو وآخرون 

االختبارات اذا ما بنيت على اسس علمية تعتمد على التفكير المنطقي ، تساعد على التعرف 
على نوع المعلومات التي اكتسبها الطالب ، وان هذه االختبارات ال تتأثر بذاتية االستاذ 

كما ان تصحيحها ال يتأثر بعوامل مهارة التعبير وحسن الخط ، فضًال عن ذلك والطالب ، 
 ) ٨١: ٢٠٠٠سهولة تصحيحها وسرعتها .   (مارسونو وآخرون ،

 :المحور الثالث: التفضيل المعرفي
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شهد علم النفس المعاصر منذ بداية القرن العشرين اهتماما متزايدا بالنشاط العقلي 
تعني بكيفية تعامل الفرد مع المعلومات العلمية وطريقته في  والعمليات المعرفية التي

معالجتها ، ويعد تفسير علماء النفس المعرفيين للسلوك االكثر مالءمة لفهم الكثير من 
اساليب النشاط العقلي ، فهو يعبر عن العمليات العقلية التي يتم من خاللها تحويل المدخل 

الفرد ،واستدعائه في المواقف المختلفة ، وان مايظهره الحسي وتطويره واختزاله وتخزينه لدى 
المتعلم من مهارات وأداءات ترتبط باالنشطة الذهنية التي يطورها باستمرار في المواقف التي 
يواجهها ، فيقوم بتنظيم المعرفة من حوله بطريقة تسهل عليه عملية الترميز والتخزين 

 )٢٣٢: ١٩٩٤واسترجاع المعرفة لديه. (قطامي ،
لذلك يرى المعرفيون ان النمو المعرفي تراكمي ، والمعارف مكتسبة لدى الفرد تتراكم 
عندما يبدأ الفرد في التعامل مع البيئة المحيطة به ويتفاعل معها ويتأثر بها وعن طريق ذلك 

 يشكل بناءه وتراكيبه المعرفية التي تساعد على تنظيم وادارة عملياته العقلية .
 )٢٢٣: ١٩٩٨( قطامي وآخرون،                                                       

) ان وجهة النظر المعرفية قد ظهرت إبان المدة الممتدة بين ٢٠٠٥ويذكر (عدس 
) وعرفت بعلم النفس المعرفي ، وكان هذا العلم يهتم بنشاط المتعلم وعملياته ١٩٦٠-١٩٣٠(

متعلمين ،واليرتكز على سلوكهم الظاهر كما يراه العقلية وذاكرته ، وما يدور في عقول ال
علماء النفس السلوكيون ، ويرى المعرفيون ان االنسان ليس مجرد مستجيب للمثيرات البيئية 
التي يتلقاها بل يعمل بنشاط على تحليل المعلومات وتفسيرها وتحويلها الى اشكال معرفية 

 )٢٣: ٢٠٠٥جديدة .(عدس ، 
عرفيون ان المعرفة محور النشاط العقلي الذي يقوم على ويوضح علماء النفس الم 

االكتساب ، والتخزين ، واالسترجاع ، واستعمال المعرفة وتوظيفها، وتعالج هذه المعرفة من 
خالل مدى واسع من العمليات العقلية التي تشتمل على االنتباه واالدراك والذاكرة والتخيل 

 )٢٥: ١٩٩٨(الزيات ، والتفكير وحل المشكالت .
 على ان الناحية المعرفية من العقل تتضمن االنشطة  (Elder 1997)ويؤكد  

 العقلية التي ترتبط بالتفكير ، والتحليل والمقارنة ، والتداخل ، واالفتراضات ، والتساؤالت 
التي تعد المحرك الداخلي الذي يوضح لنا كيفية التصرف في اي موقف يواجهنا ويدفعنا الى 
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، او االحجام عن أداء شيئ ما ، فهي العامل الفعال وراء تحديد نوع  تحقيق عمل ما
                                                                                            )Elder.1997.p.41 (السلوك.

وتعتمد هذه االنشطة العقلية على مفاهيم النظرية المعرفية ونظرية معالجة  
ومات ، اللتين تؤكدان على ان المتعلم انسان نشط يمتلك ذاكرة قادرة على اكتساب المعل

المعلومات ، وتنسيقها ، وتنظيمها ، وتبويبها ، وربطها بالمعلومات السابقة المخزونة في 
 )٨١: ٢٠٠٤ذاكرته ، وترميزها ، ثم استرجاعها على شكل انماط معرفية .  (دروزة ،

على ثالثة جوانب في عملية تشكيل التفكير واالستدعاء وان  والنظرية المعرفية تؤكد 
 -هذه العمليات مترابطة ال يمكن الفصل بينها وتتمثل بـ:

البناء الحسي : يتمثل في الحواس الذي يكون حلقة وصل يعمل على ربط خاليا الدماغ  )١
 بالعالم الخارجي ، وهو مهم في تشكيل المعلومات .

عة من الخاليا العصبية في الدماغ التي تتكون منها الذاكرة البناء المعرفي : وهي مجمو  )٢
قصيرة المدى ، والذاكرة طويلة المدى ، التي تعد مهمة في تشكيل المعارف وتصنيفها 

 ضمن الذاكرة .

 االدراك المعرفي : ويشمل هذا عمل الدماغ ، خاصة في ادراك المثيرات وتحويلها  )٣
 ها وبعدها يتم اصدار االمر الى بقية اعضاء الى معلومات يمكن الحكم عليها وتقييم

 ) ٨١: ٢٠٠٣الجسم . (عبد الهادي وآخرون ،

وقد ركزت النظرية المعرفية على العمليات العقلية المعرفية ضمن الدماغ االنساني 
ممثال ذلك في العمليات المعرفية التي تشكل الصور الذهنية وعمليات االدراك ، ومن منظري 

ونظريته (االرتقاء المعرفي) ، إذ يرى ان التطور المعرفي  (Piaget)يه هذه النظرية بياج
للفرد هو نتيجة طبيعية لتفاعل الفرد مع البيئة ، ويكسب انماطا جديدة من التفكير يدمجها 
في تنظيمه المعرفي ، ولكل فرد نزعته في ترتيب المعرفة وتنظيمها في البنى المعرفية له 

، وان الفعالية التي يبديها االنسان خالل تعامله مع محيطه المادي بأنظمة متناسقة ومتكاملة 
 )٣٩٨: ٢٠٠١هي التي تطور بناه المعرفية. (عامود ،

 ) ان اكتساب المعرفة يتم عن طريق توظيف عمليتين عقليتين Piagetويذكر بياجية ( 
 -هما :

     ( Assimilsation )أ : التمثل (االستيعاب)  :
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الفردعلى استيعاب عناصر الوسط الخارجي وأحداثه (البيئة الخارجية) ويعني بها قدرة  
بوساطة ما يمتلكه من قدرات ، وادخالها في بنائه المعرفي ، وتقبلها ، وهضمها واستيعابها ، 
اي : تقبل الفرد لعناصر البيئة الخارجية ، واضافة المعرفة الجديدة من حقائق ومفاهيم ، 

 اءات معرفية ومعلومات ترتبط بالمعلومات السابقة .واجراءات ، ومعلومات ،وبن
  (Accomodation)ب: الموائمة (التأقلم )  : 

وهي عملية عقلية تكون اكثر صعوبة ، وتعقيد من عملية التمثل واقل حدوثا وتكرارا ،  
 وتتمثل في التغيرات التي تطرأ على العمليات العقلية التي يملكها الفرد مما يجعله قادرا على

 التكيف مع متطلبات البيئة الخارجية .
وينظر (بياجيه) الى هاتين العمليتين على انهما متكاملتان ، وكل واحدة سبب في  

 ظهور االخرى ، وعن طريقهما يستطيع المتعلم ان يحقق التكيف مع المحيط الذي يعيش 
   (Piaget,1972,p.34)فيه . 

ذو المعنى) ، فيرى ان طريقة تنظيم صاحب نظرية (التعلم  (Ausuble)اما اوزبل  
المعلومات تكون على شكل هرمي متدرج من االفكار العامة الى االفكار االقل عمومية ، 
وهي الطريقة نفسها التي ينظم فيها الفرد المعرفة في بنائه المعرفي ، وان هذا التنظيم يساعد 

، والمعلومات المتعلمة سابقا  المتعلم على بناء روابط بين المعلومات الجديدة التي تعلمها
 وهذا يؤدي بالمتعلم الى الفهم بطريقة هادفة و ذات معنى.

 )١٤٧: ٢٠٠٠(دروزة ،                                                                 
 فيرى ان عملية التطور المعرفي  (Bruner)اما عالم النفس المعرفي برونر  

 داخلي لتخزين المعلومات عند المتعلمين حتى يتمكنوا من تعتمد على تطور نظام 
وضع الفرضيات واختبارها ، وقد حدد ثالث مراحل نمائية يمر بها االفراد في سعيهم 
الكتساب المعرفة ، وعلى المتعلم ان يضع ثقته بنفسه من مرحله الى اخرى ،كما انه يكون 

عملية خزن المعلومات في الذاكرة  اكثر قدرة على التعلم بطرق واسترتيجيات توافق مع
بشكلها الهرمي ، وما تقوم به من عمليات الترميز ، والتصنيف ، والتبويب في فئات كلما 
 زادت المعلومات وتراكمت ، ونتيجة لذلك يصبح المتعلم قادرا على تذكر المعلومات المتراكمة

 )٢٨: ٢٠٠٧واسترجاعها. (الطيطي،
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، التي تقوم على الكيفية التي يتعامل بها االنسان مع اما نظرية معالجة المعلومات  
االحداث البيئية ، وعلى ترميز المعلومات المراد تعلمها ، وربطها بالمعلومات الموجودة في 
الذاكرة ، ومن ثم تخزين هذه المعلومات ، واسترجاعها ، ويعتقد منظرو هذه النظرية ان 

ظام معقد لمعالجة المعلومات ، ويرون أيضًا ان االنسان معالج نشط للمعلومات ، وان عقله ن
المعرفة سلسلة من العمليات العقلية ، في حين ان التعلم عبارة عن عملية اكتساب للتمثيالت 

 )٢١٣: ٢٠٠٥العقلية .  (ابو جادو ،
ومما يالحظ ان هذه النظرية تطورت مع تطور نظم الحاسوب واالتصال ، وقد عد  

ن معالجة المعلومات تتضمن ثالث مراحل اوعمليات (معرفية) علماء النفس المعرفيون ا
 -تحدث بشكل متسلسل وهي :

المرحلة االولى (الكشف الحسي) : ويقوم الفرد فيها باكتشاف المثيرات الحسية الموجودة  •
 في البيئة المحيطة به خالل الحواس الخمسة التي يمتلكها .

ذه المرحلة على طبيعة المثيرات الحسية عن المرحلة الثانية (التعرف): يتعرف الفرد في ه •
 طريق ترميزها وتحليلها ، وبمساعدة من الخبرات السابقة له.

المرحلة الثالثة (االستجابة للمثير الحسي): ويتم تحديد اسلوب االستجابة المناسبة في  •
ضوء فهم المثيرات الحسية ، وربطها مع الخبرة السابقة للفرد ، لتتحول الى استجابة 

 )١٤٩: ٢٠٠٤عرفية . (العتوم ،م

 ويعد علم النفس المعرفي علم معالجة المعلومات ، ويستعمل مصطلح (معرفة)  
Coghitive) في االشارة الى موضوع الدراسة في هذا العلم ، وهو يهتم بأنواع ( 

 المعلومات التي توجد في ذاكرة االنسان ، والعمليات العقلية ، التي يمارسها المتعلم عندما
يستقبل المعلومات ويعالجها ويرمزها ويخزنها ، وطريقة استعمالها في توجيه النشاط االنساني 

 ) ١٧: ٢٠٠٩( الزغول والزغول، .
ولما كانت االساليب المعرفية (االدراكية ) تبحث في االساليب التي يستعملها الفرد  

االهتمام المتزايد بمراعاة  المتعلم في معالجة المعلومات في اثناء عملية االدراك ، فقد بدأ
الفروق الفردية بين الطلبة باالعتماد على النمط المعرفي لمعالجة القصور في النظم التربوية 
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، وتقويم االهداف التربوية ، بهدف تحسين وتطوير االستراتيجيات التدريسية ، ومالئمتها 
 )١٣٤: ١٩٨٩وارتباطها بأنماط تفكير المتعلم. (زيتون ، 

الى ان االساليب المعرفية عبارة عن تفضيالت معرفية ،  (Messik)يسك ويشير م 
او خاصية الطرق التي يفضلها الفرد المتعلم في تصور وتنظيم المثيرات التي يتعرض لها.  

 )١٨٦: ١٩٩٢(الشرقاوي ،
 والتفضيالت المعرفية نوع من االنماط المعرفية ( االدراكية ) لدى المتعلمين  

يقة الفرد في التعامل مع المعلومات من حيث أسلوبه في التفكير ، وطريقته إذ تشير الى طر 
في الفهم والتذكر ، كما انها ترتبط في الحكم على االشياء وحل المشكالت ، اذ تشير الى 
ان التعامل مع المعلومات يعتمد على صيغ واشكال متعددة ، منها تصنيف المعلومات 

واستدعائها عند الضرورة ، لذلك أن هذه المجموعة من وتركيبها ، وتحليلها، وخزنها ، 
العمليات التي يمارسها المتعلم من خالل مواقفه التعليمية او تفاعله اليومي ،تسهم بدور 
فاعل في النمو العقلي  من ناحية ، وتوسيع مدارك المتعلم ومهاراته من ناحيه اخرى ، وهذا 

،والفهم  مين في اساليب تعلمهم ، وطرائقهم في الحفظيرتبط بالفروق الفردية بين االفراد المتعل
     ) ٢٣: ٢٠٠٣( العامري، ، واستعمال المعلومات . 

فاألنماط المعرفية هي مكونات نفسية تدخل في العمليات المعرفية ،وترتبط نوعا ما  
ت بالجوانب الشخصية التي على أساسه تظهر الفروق الفردية بين االفراد في تناول المعلوما

 )٨٦: ٢٠٠٩ومعالجتها . (الزغول والزغول ،
 وبما ان االساليب المعرفية تتضمن الفروق الفردية في انماط االكتساب ،  

والخزن  والمعالجة،واستعمال المعلومات بصورة افضل ، فمن هذا يتبين ارتباط مفهوم 
 Cognitive)مع مفهوم التفضيالت المعرفية  (Cognitive style)االسلوب المعرفي 

preference)  اذ اشارت الكثير من الدراسات االولية في االنماط المعرفية الى وجود،
تفضيالت لالفراد في تنظيم المثيرات ، ومدركاتها مما يجعل التفضيل المعرفي مرادفا 

 )٢٨٧: ٢٠٠٤لالسلوب المعرفي .  (العتوم ،
حظى باهتمام المختصين وُيذكرأن االنماط المعرفية تعد من المواضيع المهمة  التي ت 

في مجال علم النفس المعرفي ، النها تعكس الفروق الفردية في عمليات تناول المعلومات 
ومعالجتها ، وتمثل االنماط المعرفية االساليب المفضلة من لدن االفراد في عمليات تناول 
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فروق الفردية المعلومات الخارجية من حيث استقبالها ومعالجتها وتنظيمها ، فهي تشير الى ال
في الكيفية التي يدرك بها االفراد والمواقف ، والحوادث الخارجية ، والطريقة التي يفكرون من 

 ) ٧٠: ٢٠٠٩خاللها في مثل هذه المواقف .  (سليم ،
وقد يبدو للوهلة االولى عند الحديث عن االنماط المعرفية انها ذات طابع معرفي  

لفردية في عمليات االدراك ، والتفكير ، والتعليم ، صرف ، اي : انها تعكس فقط الفروق ا
ولكنها في واقع الحال ذات بعد وجداني ، إذ تشير الى االسلوب المفضل من قبل الفرد في 
معالجة المعلومات وتنظيمها فيمثل هذا االسلوب النمط المعتاد ، او المفضل في معالجة 

التي يتمثل من خاللها الفرد المعلومات  المعلومات ، لذا إن النمط المعرفي اليؤثر بالطرق
عن العالم الخارجي واسلوب التفكير فيها فقط ، وانما يتعدى ذلك الى نواحي السلوك 

   (Ryder & Rayner ,1998.p.27)االجتماعي المناسب.   
ان االنماط المعرفية تعكس التفضيالت  (Guliford, 1980 )ويذكر ( كلفورد )  

ا الفرد المتعلم من خالل تفضيل نمط معرفي معين على نمط آخر من المعرفية التي يؤديه
 خالل ادراكه ، وتعلمه ، ومعالجته للمعلومات في حياته اليومية . 

                                                         ,p. 181)  ( Guliford, 1980  
ان الكشف عن التفضيالت  )٢٠٠٨المذكور في (الصفار  (Heath)ويوضح هيث        

المعرفية للمتعلم تشكل مكانا وسطا بين االهداف التربوية المعرفية ( العقلية) ، واالهداف 
الوجدانية وذلك النها ترتبط باستعدادته، وميوله ، لذا يعد التفضيل المعرفي ميال عقليا في 

م وجداني شخصي يجعل معالجة المعلومات والتعامل معها ، فالميول العلمية تشير الى تنظي
المتعلم يظهر انتباها ، واهتماما لممارسة النشاطات العلمية التي يشعر خاللها بقدر كبير من 

 )٦٥: ٢٠٠٨السرور واالرتياح.  (الصفار،
                    مكونات التفضيالت المعرفية -١
ن ان التفضيالت المعرفية تتكو  (Ryder & Rayner,1958)يؤكد ريدر ورينر  

من مكونات رئيسة يتحدد فيها اسلوب المتعلم في طريقة تفكير شأنها شأن  المتغيرات 
 -النفسية االخرى  ، كاالتجاهات والميول ، وغيرها ، وتتمثل هذه المكونات بما يأتي:

: وتتعلق بمعرفة الفرد(المتعلم) في  (Cognitive component)المكون المعرفي  )١
 ت المعرفية .تعامله مع االنماط والتفضيال
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: ويتعلق بالسلوكيات التي تصاحب  (Behavioal component)المكون السلوكي   )٢
 الفرد (المتعلم) في تعامله مع المعلومات ، او التفضيالت المعرفية او التي تنتج منها.

: ويتعلق باالهتمام والميول التي  (Affective component)المكون االنفعالي  )٣
في تعامله مع انماط التفضيالت المعرفية عند التعامل مع  تصاحب الفرد (المتعلم)

   ) Ryder & Rayner ,1998.p (29 .المعلومات المختلفة.  

 :خصائص التفضيالت المعرفية -٢
عددا من الخصائص التي  (Witkein  etal.1977)لقد اورد (ويتكن وزمالئه)  

 -تمتاز بها االنماط المعرفية والتي تتمثل في اآلتي:
ترتبط التفضيالت المعرفية بأشكال النشاط المعرفي ، وليس بالمحتوى المعرفي بحد ذاته  )١

،فهي تعكس الفروق بين االفراد في اسلوب اختيار العمليات المعرفية وتنفيذها مثل 
 االنتباه واالدراك والتفكير وحل المشكالت .

بالجانب المعرفي  فهي الترتبط تعكس التفضيالت المعرفية عدة ابعاد من الشخصية ، )٢
 فحسب ، وانما تمتد لتشمل جوانب اخرى ، كاالنفعالية واالجتماعية .

يمكن قياس التفضيالت المعرفية بوسائل غيرلفظية مثل االشكال ، والصور ، واالفعال  )٣
الحركية ، وهذا من شأنه ان يزيل الكثير من الصعوبات التي تقف امام استعمال 

  المستوى التعليمي والثقافي لالفراد. المقاييس اللفظية مثل اختالف
 )١٢٠: ١٩٩٢(الشرقاوي ،                                                              

تتصف التفضيالت المعرفية بالثبات النسبي ، إذ تمتاز بنوع من االستقرارمع الزمن ، مما  )٤
تماعية ، وهذا اليعني بالضرورة يسهل التنبوء بسلوك الفرد حيال المواقف االدراكية واالج

 انها ثابتة على نحو مطلق ،اذ يمكن تعديلها اواحداث تغيير فيها في ظل ظروف معينة .

تمثل التفضيالت المعرفية ابعادًا ثنائية القطب ،فليس لها بداية صغرى ، واخرى كبرى ،  )٥
ترتبط  انما تمثل قطبين كل منهما نقيض لالخر وله خصائصه المميزة ، وبذلك فهي

باألحكام القيمية وليس بالمقادير الكمية كما هو الحال في بعض السمات الشخصية 
 )٢٦: ٢٠٠٨االخرى. (عطوان ،

 
 :انماط التفضيالت المعرفية -٣
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تباينت انماط التفضيالت المعرفية تبعًا الهتمامات الباحثين في هذا المجال ، وكان  
الرواد في دراسة التفضيل المعرفي  من) ٢٠٠٤المذكور في ( العتوم  (Heath)هيث 

وتحديد انماطه وبناء االختبارات الخاصة به ، إذ يرى انه ليس من االفضل ان يحدد المتعلم 
المعلومات الصحيحة والخاطئة ، ولكن االفضل ان تحدد الكيفية التي يفضلها المتعلم في 

 -ل المعرفي وهي :التعامل مع هذه المعلومات عقليا ، وقد حدد أربعة أنماط للتفضي
: ويتميز أصحاب هذا النمط بقبول المعلومات كما  (Recall type)نمط االسترجاع  )١

 يتذكرونها دون محاكمة او تغيير.

: ويتميز اصحاب هذا النمط بمحاكمتهم للمعلومات  (Critical type)النمط الناقد  )٢
 والتشكيك بها ، والتحقق من صدقها .

: ويتصف اصحاب هذا النمط بقبولهم ألية  ( Principle type)نمط االمباديء )٣
 معلومات تساعدهم على توضيح مبدأ أو قانون أو أية معلومات لها عالقة بذلك.

 : يتصف اصحاب هذا النمط بقبولهم (Application type)نمط التطبيق  )٤
للمعلومات ألنها من الممكن ان تكون ذات قيمة عالية لالستعمال في موقف تعليمي او 

 )٢٨٧: ٢٠٠٤عي معين . (العتوم ،اجتما
بعدين آخرين الختبارات التفضيل  (Kempa &duble 1973)ويضيف كل من 

 -المعرفي هما:
: ويمثل استعداد الفرد في  (Scientific curiosity)حب االستطالع العلمي  -١

تحصيل المعرفة العلمية بقدر اكبر من القدر المتاح له ، وتقاس هذه الرغبة 
جبة بين التساؤل الناقد ونمط االسترجاع ، وهذه الرغبة في تحصيل بالقيمة المو 

 المعرفة العلمية تسمى (بحب االستطالع العلمي ).

:وتتمثل نفعية المعلومات من  (Utility of information)نفعية المعلومات   -٢
خالل توجه المتعلم نحو دراسة العلم التطبيقي او البحث ، ويقاس بالقيمة الموجبة 

د بين درجتي المتعلم في نمط التطبيق ونمط المبادئ الذي ينشأ عنه مؤشرا للفر 
لنفعية المعلومات العلمية لدى المتعلم ، وهو مجال الستعمال اختبارات التفضيل 

 المعرفي لتحديد اتجاه المتعلم نحو نفعية المعلومات العلمية .

 )                        ٣٩:  ٢٠٠٦(المناصير ،                                                        
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  -أما ابراهيم فقد صنف أنماط التفضيالت المعرفية الى ثالثة أنماط بدال من اربعة وهي :
: ويظهر هذا النمط تفضيل المتعلم لقبول  (Memory type)نمط التذكر   -١

د التعرف على المعلومات المنظمة اذاما اعطيت له ومن ثم تتمثل في استجابتة لمجر 
 المعلومات فقط .

: ويقصد بهذا  النمط قبول المعلومات  (Practical type)نمط التطبيقات العلمية   -٢
 العلمية في ضوء مردوداتها واستعماالتها.

: ويقصد به اثارة االسئلة الناقدة عن  (Critical questioning)نمط التساؤل الناقد   -٣
 )                                                          ١٦٤١: (أ) ٢٠٠٤(ابراهيم ، دودها .من حيث كما لها وصدقها وحالمعلومات 

وبعد استعراض هذه التصنيفات النماط التفضيالت المعرفية ، يتضح ان أبعاد هذه  
التفضيالت متشابهة احيانا ، ومترابطة مع بعضها البعض احيانا اخرى ، ويعود تعدد هذه 

معرفية المختلفة الى تعدد االطر النظرية التي انطلقت منها االنماط المعرفية التي االنماط ال
تهدف الى وصف تفضيالت االفراد اوتفسير الفروق الفردية بين االفراد من حيث اسلوب 
تعاملهم مع المثيرات والمواقف الحياتية التي يتعرضون لها ، وهذا ينعكس بطريقة او اخرى 

ل ،واتخاذ القرارات  او استجاباتهم نحوعناصر البيئة المختلفة . ( على قدراتهم في الح
 )     ٦٦: ٢٠٠٨الصفار ،

 :الفوائد التطبيقية النماط التفضيالت المعرفية -٤
لقد اهتمت الدراسات التربوية والنفسية بدراسة انماط التفضيالت المعرفية ،المكانية  

التعلمية  –هة ، وفي تقويم العملية التعليمية استعمالها في قياس اداء الطالب المعرفي من ج
وتحسينها من جهة اخرى ، وفي تحديد االسلوب او النمط الذي يفضله الفرد في معالجة 

                                                                                                           p.21) (Cheung& Yang .1995.المعلومات العلمية .  
فإن فهمنا لالنماط المعرفية يساعدنا في معرفة نجاح بعض الطلبة في انشطة تعليمية 
، في حين الينجح آخرون في هذه االنشطة ، اذ ان نجاحهم هذا يعتمد على انماطهم ال 
على قدراتهم بوصفهم طلبة متساوين في قدراتهم ، ومع ذلك فإنهم يختلفون في نمط تفضيلهم 

وان االفراد الذين تتوافق انماطهم في موقف معين ليس بالضرورة أنهم يمتلكون قدرات  ،
عالية ، وبهذا يمكن ان نفسر لماذا فشل الكثيرين في ممارسة المهن التي اختاروها بحسب 

 قدراتهم ، وليس حسب انماطهم المعرفية.
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 -ن بين هذه الفوائد هي:وان لدراسة انماط التفضيالت المعرفية فوائد تطبيقية عدة ،  وم
 االرشاد النفسي:  -أ 

تساعد التفضيالت المعرفية المرشد على توجيه االفراد بطريقة تحقق التكيف السليم على وفق 
 اساليب تفكيرهم .

 التعليم: -ب 
تعرض االنماط المعرفية تفضيالت ادراكية مختلفة للطلبة ، ممايعطي المدرس القدرة على 

 طرائق واساليب الطلبة المعرفية.تقديم المادة وادارة الصف ب

 الشخصية : -ج 

للتفضيالت المعرفية القدرة على التعرف على سمات ، وخصائص االفراد ، وطرق تعاملهم 
 مع مواقف الحياة المختلفة .

 االختيار المهني واالكاديمي :  -د 

تساعد التفضيالت المعرفية على تحديد المهن ، والتخصصات التي تناسب كل نمط من 
 )٣٠٣: ٢٠٠٤ط المعرفية التي يمتلكها الفرد.  (العتوم ،االنما

ومما تقدم يتضح ان التفضيالت المعرفية تؤدي دورا مهمًا في تطوير العملية التعليمية  
التعلمية ، وتحسين فاعليتها بالنسبة للمتعلمين وكشف مجاالت االهتمام والميول لديهم مما  -

 ا.يفيد في توجيههم تعليميا وتربويا ومهني
                                                             

  
 
 
 
 

 ثانيا : دراسات سابقة 
المحور االول: دراسة تتعلق باستراتيجية مكفرالند (الدفاع عن وجهات 

 النظر)
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لقد وجد الباحث من خالل بحثه عن المتغير المستقل (استراتيجية مكفرالند ((الدفاع 
خالل مدة الدراسة وعلى حد علمه دراسة واحدة فقط تتعلق بهذا المتغير  عن وجهات النظر))

(استراتيجية مكفرالند) ، وسيقتصر على مناقشتها ،ومقارنتها بالدراسة الحالية فيما يتعلق 
 بالمتغير المستقل. 

 االردن : )٢٠٠٩دراسة( الحوري وآخرون 
واستراتيجية مكفرالند في هدفت الدراسة الى معرفة اثر استراتيجية مونرو وسالتر 

تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن االساسي في االردن وتحصيلهم في 
) طالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن ٢٠٩مبحث التاريخ ، إذ تكونت عينة الدراسة من (

االساسي ، قسمت على ثالثة مجموعات (مجموعتان تجريبية ومجموعة ضابطة )، وقام 
لباحثون بتطوير وحدة تعليمية من كتاب تاريخ اوربا في العصور الوسطى الذي يدرس ا

للصف الثامن االساسي ، وقد استعمل الباحثون اداتين االولى هي اختبار كالفورنيا لقياس 
) فقرة موزعة على مهارات التفكير الناقد الخمس ، ٣٤مهارات التفكير الناقد تكون من (

ربضي على البيئة العربية فتأكدت من صدقه وثباته ، اما االداة الثانية فقد والذي قننته مريم ال
) فقرة من نوع االختيار من متعدد وقد تم التأكد ٤٥اعد الباحثون اختبارًا تحصيليًا مكونًا من (

من صدقه وثباته ، وقد استعملوا عددا من الوسائل االحصائية منها تحليل التباين المصاحب 
ين المتعدد واختبار شيفيه للمقارنات البعدية ، ودلت نتائج الدراسة على وجود وتحليل التبا

فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالدرجة الكلية لطلبة الصف 
الثامن االساسي في اختبار التفكير الناقد تعزى ألثر استراتيجية التدريس المستعملة في 

بية ، كذلك دلت النتائج على وجود فروق بين متوسطي درجات تدريس المجموعات التجري
طلبة المجموعتين التجريبيتين لمصلحة استراتيجية (مونرو وسالتر) ، واشارت ايضا الى 
عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اختبار التفكير الناقد تعزى الى التفاعل بين 

وق ذات داللة احصائية بين المتوسطات الطريقة والجنس ، واثبتت نتائج الدراسة وجود فر 
الحسابية الخاصة باختبار التحصيل البعدي تعزى الى استراتيجية التدريس وكانت لمصلحة 

 )     www.ulum.nlاستراتيجية (مونرو وسالتر). (

 :المحور الثاني : دراسات تتعلق بالتحصيل 
 الدراسات العربية -أ
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 ) العراق :٢٠٠٥دراسة ( الفتالوي   -١
هدفت الدراسة الى معرفة أثر استخدام استراتيجيتين قبليتين مع طريقة المناقشة 
الجماعية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي 
واستبقائها، فأستعمل الباحث تصميما تجريبيا ذا الضبط الجزئي (مجموعتين تجريبيتين 

) طالبا للمجموعة ٢٨) طالبا ، (٨٣الدراسة من (ومجموعة ضابطة) ، تكونت عينة 
) طالبا للمجموعة الضابطة ٢٨) طالبا للمجموعة التجريبية الثانية ، (٢٧التجريبية االولى و (

، فكافأ الباحث في المتغيرات االتية : (العمر  الزمني ،التحصيل الدراسي لالب واالم ، 
اء ، مهنة االب واالم) ، استعمل الباحث درجات مادة التاريخ للصف االول ، اختبار الذك

) فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد ، ٥٠اختبار تحصيلي من اعداده ، فتكون من (
 –وقد تأكد من صدقه وثباته ، واستعمل الوسائل االحصائية (معادلة معامل ارتباط بيرسون 

 –معامل تمييز الفقرة –ي تحليل التباين االحاد –مربع كاي  –ومعادلة معامل الصعوبة 
معادلة سبيرمان براون) ، فأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية عند 

) لمصلحة المجموعة التجريبية الثانية على المجموعة التجريبية االولى ٠.٠٥مستوى داللة (
داللة في التحصيل واالستبقاء ،كذلك اظهرت وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

) لمصلحة المجموعة التجريبية االولى على المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل ٠.٠٥(
) لمصلحة ٠.٠٥واالستبقاء ، ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (

المجموعة التجريبية الثانية على المجموعة الضابطة في التحصيل واالستبقاء. (الفتالوي 
،١٠٥ – ١: ٢٠٠٥( 
 ) العراق :٢٠٠٥دراسة (الياسري  -٢

هدفت الدراسة الى معرفة اثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تحصيل طلبة 
الصف الثاني المتوسط واستبقاء اثر التعلم ، استخدم الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط 

لبا ) طا١١٤الجزئي (مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة) ، فبلغ مجموع افراد العينة (
) طالبا وطالبة ٥٥) طالبا وطالبة يمثلون المجموعة التجريبية ، و(٥٩وطالبة ، منهم (

يمثلون المجموعة الضابطة ، ومن ثم درست المجموعة التجريبية وفق طريقة التعلم التعاوني 
والمجموعة الضابطة وفق الطريقة التقليدية ، فكافأ الباحث في متغيرات (التحصيل الدراسي 

التاريخ العربي االسالمي في امتحان نصف السنة ، العمر الزمني ، مهنة االبوين  في مادة
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وتحصيلهما الدراسي)، وقد استعمل الباحث اختبارا تحصيليا من اعداد الباحث نفسه يتكون 
) فقرة اختبارية من نوع االختيارمن متعدد ، وقد استخرج صدقة وثباته ، واستعمل ٤٠من (

ومعامل ارتباط بيرسون ، ومعادلة جتمان  (T-Test)الختبار التائي الوسائل االحصائية ا
ومعادلة ، مربع كاي ، ومعادلة معامل الصعوبة ، ومعامل التمييز ، وقد اظهرت نتائج 
الدراسة تفوق افراد المجموعة التجريبية مجتمعة على افراد المجموعة الضابطة مجتمعة في 

د المجموعة التجريبية (الذكور) على افراد المجموعة اختبار التحصيل الدراسي ، وتفوق افرا
الضابطة (الذكور) في اختبار التحصيل ، وتفوق افراد المجموعة التجريبية (االناث) على 
افراد المجموعة الضابطة ( االناث) في اختبار التحصيل ،وتفوق افراد المجموعة التجريبية 

استبقاء معلومات مادة التاريخ العربي  مجتمعة على افراد المجموعة الضابطة مجتمعة في
 االسالمي وحقائقها.

 )١٩٨: ٢٠٠٥(الياسري ،                                                        
 ) االردن :٢٠٠٥دراسة( الخضراء -٣

هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية برنامج مقترح لتعليم مهارات التفكير لطالبات الصف 
ط في تنمية مهارتي التفكير الناقد والتفكير االبتكاري والتحصيل لوحدة الدولة الثاني المتوس

االموية في مادة التاريخ ،  فأعتمدت الباحثة على التصميم التجريبيي ذا الضبط الجزئي 
(مجموعتين تجريبية ومجموعة ضابطة ) ، وقد صممت برنامجًا تدريبيًا مكونًا من جزأين : 

التفكير الناقد).  درات التفكير االبتكاري ) ، والجزء الثاني (تعليم مهاراتالجزء االول (تعليم ق
وقد كافأت الباحثة في المتغيرات االتية ( العمر الزمني ، التحصيل الدراسي ، ومكان سكن 

) طالبة توزعت على المجموعات الثالث ، وقد ٧٠افراد العينة ) ، وتكونت عينة البحث من (
) فقرة ، ٥٥ًا تحصيليًا من نوع االختيار من متعدد يتكون من (اعدت الباحثة اختبار 

ومن االساليب االحصائية المستعملة  (spss)واستعملت الحزمة االحصائية للعلوم االنسانية 
، واالحصاء االستداللي  Alpha Cronbchاالحصاء الوصفي (معادلة الفا كرونباخ 

قد دلت نتائج الدراسة على عدم وجود ) ، و Anacovaالمتمثل بتحليل التباين المصاحب 
فروق ذات داللة احصائية في فاعلية الجزء االول من البرنامج المقترح (قدرات التفكير 
االبتكاري ) المدمجة في وحدة الدولة االموية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري ، ومهارات 

ولى ،كذلك دلت النتائج على التفكير الناقد ، والتحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية اال
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المقترح ( مهارات فاعلية الجزء الثاني من البرنامج وجود فروق ذات داللة احصائية في 
التفكير الناقد ) المدمجة في وحدة الدولة االموية في تنمية قدرات التفكير االبتكاري وكان له 

: ٢٠٠٥ة .(الخضراء،اثر ايجابي في تحسين التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية الثاني
١١-٩( 
 ) العراق :٢٠٠٦دراسة( العميري (-٤

هدفت الدراسة الى معرفة اثر استراتيجية التعلم المتقن والمنظمات المتقدمة في 
التحصيل واالتجاه نحو التاريخ لدى طالبات المرحلة المتوسطة ، استخدم الباحث تصميمًا 

مجموعة ضابطة) تكونت عينة الدراسة تجريبيًا ذا الضبط الجزئي (مجموعتين تجريبية و 
) طالبة في ٢٦) طالبة في المجموعة التجريبية االولى و(٢٤) طالبة بواقع (٧٣من(

) طالبة في المجموعة الضابطة ، وقد كافأ الباحث في ٢٣المجموعة  التجريبية الثانية  و(
يخ للعام الدراسي المتغيرات اآلتية (العمر الزمني ، درجات تحصيل الطالبات في مادة التار 

السابق ، معرفة الطالبات المسبقة في موضوعات التاريخ ، اتجاه الطالبات نحو مادةالتاريخ) 
) ٥٠، فأستعمل الباحث اداتين االولى اختبار تحصيلي من اعداد الباحث نفسه  يتكون من (

الثانية هي  فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد ، وقد استخرج صدقه وثباته ، واالداة
) فقرة ، وقد استعمل ٣٠مقياس االتجاه نحو مادة التاريخ العربي االسالمي بلغ عدد فقراته (

الوسائل االحصائية المناسبة مثل تحليل التباين االحادي ، ومعامل ارتباط بيرسون ، ومعادلة 
 (T-Test)لتائي سبيرمان براون ، ومعادلة تمييز الفقرة ، ومعادلة صعوبة الفقرة ، واالختبار ا

، دلت نتائج الدراسة على تفوق طالبات المجموعة التجريبية االولى الالتي درسن على وفق 
استراتيجية المنظمات المتقدمة على طالبات المجموعة التجريبية الثانية الالتي درسن على 
وفق استراتيجية التعليم المتقن في درجات التحصيل ، كذلك تفوق طالبات المجموعة 

لتجريبية االولى على طالبات المجموعة الضابطة في التحصيل ، وتفوق طالبات المجموعة ا
التجريبية الثانية على طالبات المجموعة الضابطة في التحصيل ،كذلك اظهرت الدراسة 
وجود فروق لمصلحة المجموعة التجريبية االولى على حساب المجموعة التجريبية الثانية في 

لتاريخ ، ووجود فروق لمصلحة المجموعة التجريبية االولى على حساب االتجاه نحو مادة ا
المجموعة الضابطة ، ووجود فروق لمصلحة المجموعة التجريبية الثانية على حساب 
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(العميري   مادة التاريخ العربي االسالمي .     المجموعة الضابطة في اتجاه الطالبات نحو 
،٢٠٦ -١:  ٢٠٠٦( 
 السعودية : )٢٠٠٨دراسة( أمين  -٥

هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية استراتيجية تبادل االدوار في تنمية التفكير الناقد 
والتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ ،لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة ، 

ة فأستعملت الباحثة المنهج التجريبي ذا الضبط الجزئي القائم على تصميم ( مجموعة تجريبي
) طالبة وزعت بالتساوي على ٦٤ومجموعة ضابطة ) ، فتكونت عينة الدراسة من (

المجموعتين (التجريبية والضابطة ) ، وقد استعملت الباحثة اداتين هما : اختبار تحصيلي 
من اعداد الباحثة وقد استخرج صدقه وثباته ، واالداة الثانية تبنت الباحثة اختبار التفكير 

والذي قننه على البيئة السعودية (فاروق  (Watson & Glaser)ليسر الناقد لواطسن وج
عبد السالم وممدوح محمد سليمان) ، واستخدمت في المعالجة االحصائية برنامج الحزم 

،   (Kuder –Richardson)، واستخدمت معادلة كيودر ريتشاردسون  (spss)االحصائية 
، فدلت نتائج الدراسة على تفوق  T-Testائي ومعامل ثبات التجزئة النصفية ، واالختبار الت

طالبات المجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية تبادل االدوار على طالبات المجموعة 
الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار التفكير الناقد ، وتفوقت طالبات 

بار التحصيلي ، وتفوقت المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في االخت
طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي 

 ) ١٢٣ – ١:  ٢٠٠٨المؤجل. ( أمين ، 
 
 
 
 
  

 الدراسات االجنبية-ب
 الواليات المتحدة االمريكية :  (Armstrong 1970)دراسة ارمستورنغ  -١
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ريقتين من طرائق االستقصاء في تدريس المواد هدفت الدراسة الى التعرف على اثر ط
االجتماعية واثرهما في تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل عند طالب الصف الثاني 
االعدادي ، استعمل الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي (مجموعة تجريبية اولى 

ع على المجموعتين ، استعمل ) طالبا وز ٨٠ومجموعة تجريبية ثانية ) ، فبلغ عدد العينة (
الباحث اختبارا تحصيليا لقياس التحصيل الذي اعده بنفسه ، واختبار واطسن وجليسر لقياس 
T-Testالتفكير الناقد ، استعمل الوسائل االحصائية المناسبة ومنها االختبار التائي     ،

وعة االولى وكانت النتائج تشير الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين طالب المجم
وطالب المجموعة الثانية في اختبار التحصيل ولمصلحة طالب المجموعة الثانية ، كذلك 

بين المجموعتين  اظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في التفكير الناقد
 (Armstrong.1970.p.161)                     االولى والثانية 

 الواليات المتحدة االمريكية : (Kindra 1981)دراسة كندرا -٢
هدفت الدراسة الى المقارنة بين اثر االستقصاء الموجه (االسلوب النشاطي) وبين 
المحاضرة التقليدية في التحصيل في الصفوف ذات المستوى الجامعي ، فأعتمد الباحث على 

ت عينة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي (مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة )، وقد بلغ
) ٧٢) طالبًا للمجموعة التجريبية و(٦٩) طالبا موزعة على المجموعتين (١٤١الدراسة (

) فقرة من نوع ٢٠طالبًا للمجموعة الضابطة ، وقد اعد الباحث اختبارا تحصيليا مكونًا من (
االختيار من متعدد واستخرج صدقه وثباته ، وقد استعمل الوسائل االحصائية  كاالختبار 

لتحليل النتائج ، دلت نتائج الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة   T-Testالتائي 
 –احصائية في التحصيل عندما يتم تصنيف الطالب الى ثالثة مستويات للقدرة (عالية 

واطئة) ، وكذلك ليس هناك اختالف كبير للتعليم بالنسبة للطالب الذين يتلقون  –متوسطة 
وجه وبين اولئك الذين يتلقون التعلم بوساطة المحاضرة التعلم من خالل االستقصاء الم

 (Kindra.1981.p.1-147)التقليدية .  
 
 

 بريطانيا :  (Estep 1992)دراسة ستيب  -٣
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هدفت الدراسة  التحقق من اثر طريقة التدريس التقليدية مقارنة بالطريقة التعاونية 
ي في الدراسات االجتماعية ، وقد والقدرة القرائية في تحصيل طلبة الصف الرابع االبتدائ

اعتمد الباحث على المنهج التجريبي ذا الضبط الجزئي (مجموعة تجريبية تتلقى التدريس 
بطريقة التعلم  التعاوني ،  ومجموعة ضابطة تتلقى التدريس بالطريقة التقليدية )، طبقت 

، وقد استعمل  ) تلميذًا في الصف الرابع االبتدائي١٠١الدراسة على عينة مكونة من (
الباحث اختبارًا تحصيليًا من اعداده وقد استخرج صدقه وثباته ، واستعمل الوسائل 

الستخراج النتائج ، فدلت نتائج الدراسة  T-Testاالحصائية المناسبة منها االختبار التائي 
  .على تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل

                                                          (Estep .1992.p.14) 
 المحور الثالث : دراسات تتعلق بالتفضيل المعرفي

 الدراسات العربية-أ
 ) االردن : ١٩٨٩دراسة ( زيتون -١

هدفت الدراسة الى التعرف على انماط التفضيالت المعرفية عند معلمي العلوم في 
اختالف االنماط المعرفية بإختالف الجنس والمؤهل العلمي ومستوى  المرحلة االساسية ومدى

) معلمًا ٤٢) معلما ومعلمة ،منهم (٨٨التحصيل في الكلية ، وقد تكونت عينة الدراسة من (
) ٢٤) معلمة ، وقد استعمل الباحث اختبار التفضيل المعرفي في العلوم  ويتكون من (٤٦و(

التطبيق ) وقد  –التساؤل الناقد  –الثالث (االسترجاع فقرة تمثل انماط التفضيل المعرفي 
تأكد الباحث من صدقه وثباته بإعادة االختبار ، وقد استعمل الباحث التصميم العاملي 
واالختبار الزائي ، واالختبار التائي وتحليل التباين الثالثي ، وقد دلت نتائج الدراسة الى ان 

من المعلمين ، كما اشارت الى شيوع نمط المعلمات اكثر تفضيال لنمط االسترجاع 
 االسترجاع بدرجة اكبر من نمط التطبيق ونمط التساؤل الناقد .

 )١٦٣-١٣٣: ١٩٨٩( زيتون ،                                                  
 ) العراق : ١٩٩٩دراسة ( خلف  -٢

ة واالسئلة االستكشافية هدفت الدراسة الى التعرف على اثر استخدام االسئلة التوكيدي
في تدريس مادة العلوم العامة في التفضيل المعرفي ودافعية الطالب لتعلم العلوم ، فتكونت 

)طالبًا درست ٦٥) طالبا وزعوا على مجموعتين تجريبيتين االولى (١٢٩عينة الدراسة من (
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لتوكيدية ، ودرس ) طالبًا بأستعمال االسئلة ا٦٤بأستخدام االسئلة االستكشافية والثانية  (
الباحث المجموعتين بنفسه ، ومن ثم كوفئت المجموعتان بالعمر الزمني ودرجة العلوم للسنة 
السابقة (الصف السادس االبتدائي ) والذكاء والدافعية نحو العلوم،وقد اعد الباحث اختبار 

انماط  ) عبارات فرعية تمثل٤) فقرة رئيسة ولكل فقرة (٢٢التفضيل المعرفي المكون من (
التطبيق ) وقد استخرج  –المباديء –التساؤل الناقد  –التفضيل المعرفي االربعة (االسترجاع 

  T-Testصدقه وثباته ، فأستعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية  : االختبار التائي 
عدم وجود فروق ذات داللة الدراسةعلى ومعامل ارتباط بيرسون ومربع كاي ، إذ دلت نتائج 

بين المجموعتين في نمط االسترجاع ، في حين اظهرت  (0.05)صائية عند مستوى داللة اح
والتطبيق ) ولمصلحة المجموعة  –فروق ذات داللة احصائية في نمطي ( التساؤل الناقد 

التجريبية االولى التي درست بأستعمال االسئلة االستكشافية ، في حين تفوقت المجموعة 
درست بأستعمال االسئلة التوكيدية في نمط المباديء العلمية .  (  التجريبية الثانية التي

 )١٤٦ -١: ١٩٩٩خلف ، 
 ) العراق : ٢٠٠٣دراسة ( العامري  -٣

المدرس بسلوكه  –هدفت الدراسة الى التعرف على عالقة التفضيل المعرفي للطالب 
وطالبة من طلبة  ) طالبا٦٠التدريسي واثرهما في تحصيل طلبته ، تكونت عينة الدراسة من (

) طالبا وطالبة من طلبة الصف الثاني المتوسط ، ٢٢٨٥كلية التربية  و( –الصف الرابع 
) فقرة ٣٠وقد اعدت الباحثة ثالث ادوات للدراسة احدها : اختبارالتفضيل المعرفي مكون من (
 -رجاع  ولكل فقرة رئيسية اربع عبارات فرعية تمثل انماط التفضيل المعرفي االربعة ( االست

) ٢٠التطبيق )  ، واالداة الثانية اختبار التحصيل مكون من ( -المباديء –التساؤل الناقد 
) فقرة ٣٠فقرة من نوع  االختيار من متعدد ، واالداة  الثالثة استمارة المالحظة المكونة من (

اين ، استخدمت الباحثة وسائل احصائية متعددة  الختبار داللة الفروق منها تحليل التب
، اظهرت النتائج  T-Testاالحادي ومعادلة شيفيه ومعامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي 

ان التربية العملية في اثناء التطبيق الجمعي لطلبة الصف الرابع في كلية التربية في 
المدارس الثانوية يساعد على تغيير نمط االسترجاع الى انماط اخرى مثل التساؤل الناقد او 

لتطبيق ، كذلك اظهرت النتائج ان تحصيل طلبة الصف الثاني المتوسط يتأثر  بنمط نمط ا
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التفضيل المعرفي للطالب المطبق الذي يقوم بتدريسهم اكثر من غيره من انماط التفضيل 
 المعرفي . 

 )    ١٠٤ -٦٧:  ٢٠٠٣(العامري ،                                                 
 ) العراق : ٢٠٠٦اوي دراسة ( الر -٤

هدفت الدراسة الى التعرف على اثر استخدام أنموذجي درايفر وويتلي في التحصيل  
) ٦٠ابن الهيثم ، تكونت عينة الدراسة من ( –والتفضيل المعرفي لدى طلبة كلية التربية 

) طالبا وطالبة ٢٠طالب وطالبة موزعين بالتساوي على ثالث مجموعات ولكل مجموعة (
تين تجريبية ومجموعة ضابطة ) ، استعملت الباحثة أداتين االولى : اختبار (مجموع

) فقرة رئيسة ولكل فقرة اربع عبارات ٢١التفضيل المعرفي اعدته الباحثة نفسها ، فتكون من (
فرعية تمثل االنماط االربعة للتفضيل المعرفي ، وقد  استخرج صدقه  وثباته ،اما االداة 

) فقرة موضوعية ومقالية وقد ٤٠احثة اختبارًا تحصيليًا  مكونًا من (الثانية فقد اعدت الب
-Tتحققت من صدقه وثباته ، واستعملت ايضًا الوسائل االحصائية ومنها االختبار التائي 

Test  وتحليل التباين االحادي الختبار داللة الفروق بين مجموعات الدراسة ، ومعامل الفا
بة ، ومعامل التمييز ، وقد دلت النتائج على تفوق طلبة كرونباخ ، ومعادلة معامل الصعو 

المجموعة التجريبية  االولى التي درست على وفق انموذج درايفر على طلبة المجموعة 
التجريبية الثانية التي درست على وفق انموذج ويتلي بأختبار التحصيل الدراسي ، اما 

المجموعة الضابطةعلى المجموعة  بالنسبة للتفضيل المعرفي فقد دلت النتائج على تفوق
التجريبية االولى والثانية في نمط االسترجاع ، ولم تظهر فروق بين المجموعات الثالث في 
نمط التساؤل الناقد ، اما في النمط الثالث المبادئ دلت النتائج على تفوق المجموعة 

بطة ، كما تفوقت في التجريبية الثانية على المجموعتين التجريبية االولى والمجموعة الضا
هذا النمط المجموعة التجريبية االولى على المجموعة الضابطة ، وفي النمط الرابع التطبيق 
اشارت نتائج الدراسة الى تفوق المجموعة التجريبية االولى على كل من المجموعة التجريبية 

وعتين الثانية والمجموعة الضابطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجم
 )١٣٥-٩١: ٢٠٠٦التجريبية الثانية والضابطة في نمط التطبيق .   (الراوي ،

 
   العراق :)  ٢٠٠٦دراسة ( المناصير  -٥
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هدفت الدراسة الى التعرف على فاعلية التعلم الجمعي في التفضيل المعرفي واكتساب 
) طالبا ٥٠اسة من (مهارات التدريس لدى طلبة كلية التربية قسم التاريخ ، تكونت عينة الدر 

) طالب ٢٥وطالبة موزعين بالتساوي  على مجموعتين  (تجريبية وظابطة ) ولكل مجموعة (
وطالبة ، اعد الباحث ثالث ادوات : االولى بناء استمارة بطاقة مالحظة (استبانة مهارات 

رة ) فق٣٠التدريس ) وقد استخرج صدقها وثباتها  ، واختبار التفضيل المعرفي  مكون من (
 –رئيسة ولكل فقرة اربع عبارات فرعية تمثل انماط التفضيل المعرفي االربعة ( االسترجاع 

التطبيق ) وقد استخرج صدقه وثباته ، واالداة الثالثة هي :  –المباديء  -التساؤل الناقد  
) فقرة من نوع االختيار من متعدد وقد تأكد من ٣٨اختبار المهارات النظري مكون من (

-Tثباته ، فأستعمل الباحث الوسائل االحصائية المناسبة ومنها  االختبار التائي صدقه  و 

Test   واختبار مربع كاي ، ومعامل ارتباط بيرسون ، ومعادلة معامل الصعوبة ، ومعادلة،
معامل التمييز ، وقد دلت نتائج الدراسة على تفوق المجموعة الضابطة  في نمط االسترجاع 

لمجموعة التجريبية في نمط التساؤل الناقد ، اما  نمط المباديء في حين تفوق طلبة ا
والتطبيق فقد تقارب عند المجموعتين التجريبية ، والضابطة كذلك دلت النتائج على تقارب 
تأثير طريقتي االستقصاء الموجه ، والطريقة االعتيادية في اداء طلبة المجموعتين التجريبية 

كل ،كذلك دلت النتائج على وجود عالقة ارتباط بين اداء والضابطة في مهارات التدريس ك
 طلبة المجموعة التجريبية في اختبار المهارات النظري واالداء العملي له.  

 )  ١٦٤ -١٢٨: ٢٠٠٦(المناصير،                                                
 ) العراق :  ٢٠٠٧دراسة ( البصري -٦

اثر استعمال خطة كيلر في التفضيل المعرفي لدى طلبة هدفت الدراسة الى معرفة 
) طالبا ، ١٢٨معاهد المعلمين والمعلمات في مادة التاريخ ، فتكونت عينة الدراسة من (

) طالبا ، ٦٤وطالبة ، موزعين على مجموعتين (تجريبية وضابطة  ) ولكل مجموعة  (
ة  لالناث موزعة بالتساوي وطالبة  وكل مجموعة  عبارة عن شعبتين شعبة  للذكور وشعب

) طالبا  او طالبة لكل  شعبة ، وقد استعمل الباحث اختبار التفضيل المعرفي من ٣٢(
) فقرة رئيسة  لكل فقرة اربع عبارات فرعية تمثل انماط ٢٤اعداده فبلغ مجموع فقراته (

) ، وقد التطبيق  –المباديء  -التساؤل الناقد  –التفضيل المعرفي االربعة ( االسترجاع 
  T-Test استعمل الوسائل االحصائية ، ومنها تحليل التباين الثنائي ، واالختبار التائي 
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ومعامل ارتباط بيرسون ومعادلة معامل  الصعوبة ، دلت النتائج على تفوق المجموعة 
الضابطة على المجموعة التجريبية في نمط االسترجاع ، وتفوق المجموعة التجريبية على 

لضابطة في نمط التساؤل الناقد ، ولم تظهر فروق ذو داللة احصائية بين طلبة المجموعة ا
المجموعتين في النمط الثالث والرابع ،كذلك دلت النتائج  على عدم  وجود فروق ذو داللة 
احصائية بين  الجنسين او التفاعل بين الجنس والطريقة في انماط التفضيل  المعرفي 

 )١١٥-٧٨: ٢٠٠٧االربعة . (البصري ،
 ) العراق : ٢٠٠٩دراسة ( جري  -٧

هدفت الدراسة الى معرفة اثر انموذجي المنحى المنظومي لجيرالش.ايلي والعنقودي       
لروبتس في التحصيل والتفضيل المعرفي لمادة اصول تدريس المواد االجتماعية لدى طالبات 

) طالبة في المجموعة ٢٥( ) طالبة وبواقع٧٨اعداد المعلمات ، فتكونت عينة الدراسة من (
) طالبة في المجموعة ٢٨التجريبية االولى التي تدرس على وفق انموذج جيرالش . ايلي ، و(

) طالبة في  ٢٥التجريبية الثانية التي تدرس على وفق انموذج روبتس العنقودي ، و (
ي المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية ، كوفئت المجموعات الثالث ف

متغيرات ( الذكاء ، العمر الزمني ، التحصيل الدراسي لالبوين ، اختبار قبلي ) ، واعد 
) فقرة ، واالداة الثانية اختبار التفضيل ٨٠الباحث اداتين االولى اختبار تحصيلي مكون من (

) فقرة تضمنت كل فقرة اربعة انماط معرفية ، وقد استخرج لهما ٢٠المعرفي مكون من (
سايكومترية ، واستعمل الوسائل االحصائية المناسبة منها ( تحليل التباي الخصائص ال

االحادي ، معامل ارتباط بيرسون ، مربع كاي) ، ودلت نتائج الدراسة على تفوق 
المجموعتين التجريبيتين ( االولى والثانية) على المجموعة الضابطة في اختباري التحصيل 

التجريبية االولى على المجموعة التجريبية الثانية والتفضيل المعرفي ، وتفوق المجموعة 
والمجموعة الضابطة في نمطي االسترجاع والمباديء ، وتفوق المجموعة التجريبية الثانية 

على المجموعة التجريبية االولى والمجموعة الضابطة في نمطي التساؤل الناقد والتطبيق .  
 )www.minshawi.com ( 
 

 الدراسات االجنبية -ب
 الواليات المتحدة االمريكية: (Atwood&Rogers 1970)دراسة اتوود و روجرز  -١
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هدفت الدراسة الى معرفة اثر برامج اعداد المدرسين قبل الخدمة في تغير  التفضيل 
المعرفي من نمط االسترجاع الى نمط التطبيق ونمط التساؤل الناقد ، تكونت عينة البحث 
) ٣٠تم بناء اختبار التفضيل المعرفي مكون من (   (Kentuck)من طلبة جامعة كنتاكي

فقرة من مواد العلوم االجتماعية واعتمد االختبار على ثالثة انماط من  انماط  التفضيل 
نمط االتساؤل الناقد ) وقد استخرج صدقه وثباته  –نمط التطبيق  –المعرفي (نمط االسترجاع 

ختبار التائي لمقارنة االوساط الحسابية ، ،واستخدم  الباحث  الوسائل االحصائية مثل اال
دلت النتائج على ان الوسط الحسابي لنمط االسترجاع انخفض مع الزيادة في الوسط 
الحسابي لنمط التطبيق في حين كان الوسط الحسابي لنمط التساؤل الناقد ليس ذي داللة 

لذين اكملوا برنامج احصائية ،كذلك توصلت الدراسة الى ان نمط التفضيل المعرفي للطلبة ا
التربية العملية ممكن ان يتغير ، ويمكن قياس هذا التغير ، وان االساليب التعليمية 

 .والمقررات الدراسية والخبرة التعليمية لها اثر في التغيير المعرفي للطلبة
(Atwood&Rogers,1970,p:691-797)                          

 استراليا : ( Menaught.1982)دراسة مانكنت   -٢
هدفت الدراسة الى البحث عن العالقات بين انماط التفضيالت المعرفية والتحصيل 

) طالبًا ، ٣٠٨لطلبة المرحلة الثانية عشر في مادة الكيمياء ، تكونت عينة الدراسة من (
 استعمل الباحث اداتين في هذه الدراسة االولى اختبار التفضيل المعرفي الذي 

 ) فقرات رئيسة ولكل فقرة ١٠الذي تكون من ( (Kempa&Dube. 1971)اعدة 
اربع عبارات فرعية تمثل انماط التفضيل المعرفي االربعة ، واالداة الثانية هي اختبار 
تحصيل في مادة الكيمياء ، وقد استعمل الباحث الوسائل االحصائية  المناسبة ومنها التحليل 

ج الدراسة على ان تفضيل الطالب لنمط معين العاملي واسلوب متعدد االبعاد، فدلت نتائ
يؤثر في مستوى تحصيلهم في مادة الكيمياء ، فالطالب الذين يفضلون نمط التساؤل الناقد 

هم الذين يفضلون نمط والمباديء يحصلون على درجات في التحصيل أعلى من اقران
 ) p.177) Menaught.19.82 االسترجاع . 

 
 

 الصين : (Yeong& Others. 1995)دراسة يونج وآخرون  -٣



 ...............................................................اطار نظري ودراسات سابقة...... -الثانيالفصل 
 

 ٦۱ 

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين التفضيل المعرفي والتحصيل االكاديمي 
لطلبة الصف السابع في مادة االحياء ولم يذكر الباحثون عدد عينة البحث  في ملحق 

قد البحث ، فصمموا  اختبارَا للتفضيل المعرفي لمادة االحياء ، استخرج صدقه وثباته ، و 
استعمل الباحثون الوسائل االحصائية منها التحليل العاملي ، وقد دلت نتائج الدراسة على ان 
نمط التساؤل الناقد جاء بالمرتبة  االولى للذكور ، في حين جاء نمط االسترجاع في المرتبة 
االولى بالنسبة لالناث ، كما ان هناك عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بين مستويات 

لتحصيل (العالي والمتوسط والواطيء) مع اختبار التفضيل المعرفي، إذ اظهر الطلبة ا
 تفضيال معرفيا عاليا لنمط التساؤل الناقد وتفضيال واطئا لنمط االسترجاع .

 (Yeong& Others .1995.p.1-12)   
  -مؤشرات ودالالت الدراسات السابقة :

 كفرالند :الدراسة السابقة المتعلقة بإستراتيجية م -أ
 
  :مكان اجراء الدراسة-١

) في االردن ، اما الدراسة الحالية فقد ٢٠٠٩لقد اجريت دراسة( الحوري وآخرون 
 اجريت في العراق. 

 
 :هدف الدراسة-٢

 هدفت الدراسة السابقة الى التعرف على اثر استخدام استراتيجية مونرو وسالتر 
في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة  و استراتيجية مكفرالند (الكلمات المترابطة )

الصف الثامن االساسي ، وتحصيلهم في مبحث التاريخ ، اما الدراسة الحالية فقد هدفت الى 
التعرف على اثر التدريس بإستراتيجية مكفرالند ( الدفاع عن وجهات النظر ) في التحصيل 

ة التاريخ العربي االسالمي ، والتفضيل المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في ماد
) من حيث عدد المتغيرات ٢٠٠٩ونالحظ ان الدراسة الحالية توافق دراسة (الحوري وآخرون 

 التابعة .
 

  :العينة-٣
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 ) من ٢٠٩) (٢٠٠٩لقد بلغ عدد العينة التي اعتمدتها دراسة  (الحوري وآخرون
) طالبا ، وقد اقتصرت على ٦٠(الذكور واالناث ، اما الدراسة الحالية فقد بلغ عدد عينتها 

 الذكور فقط .
  :المادة الدراسية-٤

تناولت الدراسة السابقة في بحثها مادة تاريخ اوربا في العصور الوسطى ، اما الدراسة 
 الحالية فقد تناولت في بحثها مادة التاريخ العربي االسالمي .

 :المراحل الدراسية -٥
الثامن االساسي عينة لبحثها ، وقد اتفقت اتخذت الدراسة السابقة من طلبة الصف 

 الدراسة الحالية معها حيث اتخذت من طالب الصف الثاني المتوسط عينة لبحثها .
 :االداة -٦

لقد استعمل الباحثون في الدراسة السابقة اداتين للتعرف على اثر االستراتيجيتين في 
يا لقياس مهارات التفكير الناقد المكون المتغيرين التابعين ، االداة االولى كانت اختبار كالفورن

) فقرة موزعة على المهارات الخمس للتفكير الناقد  الذي قننته على البيئة العربية ٣٤من (
) فقرة من نوع ٤٥(مريم الربضي) ، و االداة الثانية هي اختبار تحصيلي مكون من (

ستعمل الباحث فيها اداتين ايضا االختيار من متعدد اعده الباحثين ، اما الدراسة الحالية فقد ا
للتعرف على اثر استراتيجية مكفرالند (الدفاع عن وجهات النظر) على المتغيرين التابعين ، 

) فقرة من نوع االختيار من متعدد اعده ٥٠االداة االولى كانت اختبارًا تحصيليًا مكون من (
) فقرة وكل فقرة ٣٠ون من (الباحث ، واالداة الثانية كانت اختبار التفضيل المعرفي المك

 رئيسية تضم اربع عبارات فرعية تمثل انماط التفضيل المعرفي االربعة .
 : الوسائل االحصائية-٧

اعتمد الباحثون في الدراسة السابقة عددا من الوسائل االحصائية من اجل تحليل 
لمصاحب ، وتحليل بيانات الدراسة ومعرفة داللة الفروق ، فأستعملوا تحليل التباين الثنائي ا

التباين المتعدد ، واختبار شيفيه ، وان التنوع في استعمال الوسائل االحصائية يتحدد بنوع 
البحث وهدفه وفرضياته ، وسيستعمل الباحث الوسائل االحصائية التي تتالئم مع هدف 

 البحث وفرضياته.  
 : نتائج الدراسة السابقة-٨
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) الى وجود فروق ذات داللة احصائية ٢٠٠٩اشارت نتائج دراسة (الحوري وآخرون 
في اختبار التفكير الناقد لمصلحة المجموعتين التجريبية على حساب المجموعة الضابطة 
تعزى ألثر استراتيجية التدريس ، كذلك وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات 

على وفق درجات المجموعتين التجريبيتين لمصلحة المجموعة التجريبية التي تدرس 
استراتيجية (مونرو وسالتر) ، في حين لم تظهر نتائج الدراسة فروق ذات داللة احصائية 
في اختبار التفكير الناقد تعزى الى التفاعل بين الطريقة والجنس ، كذلك اثبتت وجود فروق 
ذات داللة احصائية في  اختبار التحصيل البعدي يعزى الستراتيجية التدريس ، وكان 

 لمجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية (مونرو وسالتر) . لمصلحة ا

 الدراسات السابقة المتعلقة بالتحصيل  -ب
 مكان الدراسة:-١

أجريت الدراسات السابقة في بلدان عربية واجنبية ، فمنها ماطبق في العراق كدراسة 
) ، ومنها ماطبق ٢٠٠٦) ودراسة ( العميري ٢٠٠٥) ودراسة ( الياسري ٢٠٠٥(الفتالوي 

) في ٢٠٠٨) في االردن  ودراسة (امين ٢٠٠٥في دول عربية اخرى مثل دراسة ( الخضراء 
 (Armstrong 1970)السعودية ، ودراسات طبقت في بعض الدول االجنبية منها دراسة  

طبقت في الواليات المتحدة ايضا   (Kindra 1981)طبقت في الواليات المتحدة  ودراسة 
 طبقت في بريطانيا . اما الدراسة الحالية فقد اجريت في العراق. (Estep 1992)ودراسة 

 :األهداف -٢
ان جميع الدراسات السابقة التي اسُتعرضت كانت تهدف الى التعرف على اثر 

) هدفت ٢٠٠٥متغيرات مختلفة على المتغيرالتابع (التحصيل) ، فنالحظ ان دراسة (الفتالوي 
دام استراتيجيتين قبليتين مع طريقة المناقشة  الجماعية في الى التعرف على اثر استخ

) ٢٠٠٥تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ ، اما دراسة (الياسري 
هدفت الى معرفة اثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تحصيل طلبة الصف الثاني 

) الى معرفة اثر ٢٠٠٦عميري المتوسط واستبقاء اثر التعلم ، في حين هدفت دراسة (ال
استراتيجيتي التعلم المتقن والمنظمات المتقدمة في التحصيل واالتجاه نحو التاريخ لدى 

) هو معرفة فاعلية ٢٠٠٥طالبات المرحلة المتوسطة ، وكان الهدف من دراسة (الخضراء
اري والتحصيل في برنامج مقترح لتعلم مهارات التفكير في تنمية مهاراتي التفكير الناقد واالبتك
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) فقد هدفت الى معرفة فاعلية استراتيجية تبادل ٢٠٠٨مادة التاريخ ، اما دراسة (أمين 
االدوار في تنمية التفكير الناقد والتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات الصف 

هدفت الى التعرف على اثر طريقتين من  (Armstrong 1970)الثاني الثانوي ، اما دراسة 
طرائق االستقصاء في تدريس المواد االجتماعية واثرهما في تنمية مهارات التفكير الناقد 

 (Kindra 1981)والتحصيل عند طالب الصف الثاني االعدادي ،في حين هدفت دراسة 
الى المقارنة بين اثر االستقصاء الموجه والطريقة التقليدية في التحصيل في الصفوف 

فقد هدفت الى التحقق من اثر طريقة التدريس  (Estep 1992)الجامعية ، اما دراسة 
التقليدية مقارنة بالطريقة التعاونية والقدرة القرائية في تحصيل طلبة الصف الرابع االبتدائي 

 في الدراسات االجتماعية .
وبعد عرض اهداف الدراسات السابقة نالحظها انها كانت جميعها تهدف الى معرفة 

قل على متغيرين تابعين او اكثر من بينها التحصيل ، اما الدراسة الحالية تاثير المتغير المست
فأنها تهدف الى التعرف على اثر استراتيجية مكفرالند في التحصيل والتفضيل المعرفي ، 

من حيث عدد  (Armstrong 1970)) ودراسة ٢٠٠٥وبهذا فهي تتفق مع دراسة (الفتالوي 
 المتغيرات التابعة .

 :العينة -٣
باينت عينة الدراسات السابقة من حيث الجنس وعدد افرادها ، فمن حيث الجنس ت

) ٢٠٠٥تكونت عينة بعض الدراسات من الجنسين (ذكور واناث ) ومنها دراسة (الفتالوي 
) ، وهناك دراسات اتخذت من الذكور عينة لبحثها ومنها دراسة ٢٠٠٥ودراسة (الياسري 

(Armstrong 1970)    ودراسة ،(Kindra 1981)  ودراسة ،(Estep 1992)  في ،
) ، ودراسة ٢٠٠٦حين هناك دراسات اتخذت من االناث عينة لبحثها ومنها دراسة (العميري 

 ).٢٠٠٨) ، ودراسة (أمين ٢٠٠٥(الخضراء
وقد تباين عدد افراد العينة في الدراسات السابقة بين اكبر عينة في دراسة 

(Kindra1981) ) من طالب الجامعة ، واصغر عينة في دراسة ) طالبا ١٤١اذ بلغت
 ) طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي .٦٤) اذ بلغت (٢٠٠٨(أمين

اما الدراسة الحالية فقد اقتصرت عينتها على( الذكور ) من طالب الصف الثاني 
 ) طالبا.  ٦٠المتوسط ، وبلغ عدد افرادها (
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 :المادة الدراسية-٤
تناولت في بحثها المواد االجتماعية ، وقد تخصصت  ان جميع الدراسات السابقة

اغلبها في مادة التاريخ العربي االسالمي الذي يدرس في الصف الثاني المتوسط ، وهذا 
يتفق مع المادة الدراسية التي تناولها الباحث في الدر اسة الحالية ،وهي مادة التاريخ العربي 

 وسط .االسالمي الذي يدرس لطالب الصف الثاني المت
 :المراحل الدراسية-٥

ان اغلب الدراسات السابقة اتخذت من طلبة الصف الثاني المتوسط عينة لبحثها 
التي  (Kindra 1981)سواء كانوا من الذكور او االناث او الجنسين مجتمعين ،عدا دراسة 

ث الذي اتخذ الباح (Estep 1992)استعمل الباحث فيها طلبة الكلية عينة لبحثه ، ودراسة 
 فيها طالب الرابع االبتدائي عينة لبحثه .

اما الدراسة الحالية سوف يطبق الباحث دراسته على عينة من طالب الصف الثاني 
 المتوسط .

 :االداة-٥
لقد استعملت جميع الدراسات السابقة اختبار للتحصيل ، وقد تباين عدد فقرات هذا 

بين اقل عدد لفقرات االختبار المستعمل  االختبار من دراسة الى اخرى إذ تراوح عدد الفقرات
) في دراسة ٥٥) فقرة ، واكبر عدد للفقرات هو (٢٠والبالغة ( (Kindra 1981)في دراسة 
) . أما من حيث اإلعداد فإن جميع المقاييس في الدراسات السابقة من ٢٠٠٥(الخضراء

 اعداد الباحثين .
) ٥٠اختبار تحصيلي مكون من (اما  الدراسة الحالية فقد تطلب من الباحث اعداد 

 فقرة ، وقد اتبع الخطوات العلمية في استخراج صدقه وثباته .
) ٢٠٠٦) ودراسة (العميري ٢٠٠٥لذا أن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة (الفتالوي 

 من حيث عدد فقرات اختبار التحصيل .
  :الوسائل االحصائية-٧

الباحثون في ضوء تحليل البيانات ،  لقد تنوعت الوسائل االحصائية التي استعملها
وبعضهم  (Anacova)فقد استعملوا ، تحليل التباين االحادي ، وتحليل التباين المصاحب  

وبعضهم استعمل معادلة معامل ارتباط بيرسون ،   (Spss)استعمل الحزمة االحصائية 
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ان براون ومعادلة معامل الصعوبة ، ومربع كاي ومعامل تمييز الفقرة ومعادلة سبيرم
ومعادلة الفا كرونباخ ومعادلة الثبات  كيودر ريتشاردسون ومعامل  T-Testواالختبار التائي 

 ثبات التجزئة النصفية .
ذلك أن التنوع في استعمال الوسائل االحصائية يعود الى نوع البحث ، وهدفه ، 

 داف الدراسة وفرضياته ، وسيقوم الباحث باستعمال الوسائل االحصائية التي تتالئم واه
 الحالية .

 :نتائج الدراسات السابقة -٨
أشارت معظم الدراسات السابقة الى تفوق المجموعات التجريبية على المجموعات 

 الضابطة ، وبعضها لم يظهر فروق ذو داللة احصائية بين المجموعات .
 مذكورة .وسيقارن الباحث نتائج بحثه التي سيتوصل اليها مع نتائج الدراسات السابقة ال

 الدراسات السابقة المتعلقة بمتغير التفضيل المعرفي -جـ
 :مكان أجراء الدراسة  -١

اجريت الدراسات السابقة في بلدان عربية وأجنبية فمنها ما طبق في العراق كدراسة 
) ، ودراسة ( المناصير ٢٠٠٦) ، ودراسة (الراوي ٢٠٠٣) ، ودراسة (العامري ١٩٩٩(خلف 
) وبعضها طبقت في دول عربية ٢٠٠٩) ودراسة ( جري ٢٠٠٧البصري ) ، ودراسة (٢٠٠٦

) في االردن ، اما الدراسات التي طبقت في الدول االجنبية ١٩٨٩اخرى مثل دراسة (زيتون  
في الواليات المتحدة االمريكية  (Atwood& Roger 1970)منها دراسة 

 .Yeong& Others)التي طبقت في استراليا ودراسة   (Menaught.1982)ودراسة

 التي طبقت في الصين ،اما الدراسة الحالية فقد اجريت في العراق .  (1995
 :االهداف-٢

تباينت الدراسات السابقة بالنسبة الى التفضيل المعرفي في اهدافها فمنها مايهدف الى 
معرفة نمط التفضيل المعرفي ، وعالقته ببعض المتغيرات مثل مستوى التحصيل والمؤهل 

 Yeong&Others 1995)) ودراسة (١٩٨٩ومستوى التعليم كما في دراسة (زيتون  العلمي
) فقد هدفت الى معرفة العالقة ٢٠٠٣، اما دراسة (العامري  (Menaught 1982)ودراسة 

بين التفضيالت المعرفية والسلوك التدريسي للمدرس وتحصيل طلبته ، ودراسة (الراوي 
درايفر وويتلي في التحصيل والتفضيل المعرفي ) هدفت الى معرفة اثر انموذجي ٢٠٠٦
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) الى معرفة فاعلية التعليم الجمعي في التفضيل المعرفي ٢٠٠٦،وهدفت دراسة (المناصير 
) هدفت الدراسة الى معرفة اثر ٢٠٠٩واكتساب المهارات التدريسية، ودراسة ( جري 

حصيل والتفضيل انموذجي المنحى المنظومي لجيرالش.ايلي والعنقودي لروبتس في الت
هدفت الى تطوير  اختبار التفضيل  (Atwood& Rogers. 1970)المعرفي ، اما دراسة 

المعرفي في محتوى العلوم العامة والعلوم االجتماعية وتغير النمط المعرفي ، وهدفت دراسة 
 ) الى معرفة اثر استعمال خطة كيلر في التفضيل المعرفي .٢٠٠٧( البصري 

ية فهدفها هو معرفة اثر التدريس بأستراتيجية مكفرالند في التحصيل اما الدراسة الحال
) من حيث تأثير المتغير ٢٠٠٦والتفضيل المعرفي ، وبهذا فإنها تتفق  مع  دراسة (الراوي 

  المستقل في  التحصيل والتفضيل المعرفي . 
 :العينة-٣

ن حيث اغلبها تنوعت عينة الدراسات السابقة من حيث عدد افرادها او الجنس ، فم
)  قد اتخذت من الذكور ١٩٩٩تكونت من الجنسين (ذكور واناث) ما عدا دراسة (خلف 

) قد اتخذت من االناث عينة لبحثها ، وقد تباين عدد ٢٠٠٩عينة لبحثها ، ودراسة ( جري 
) اذ بلغت ٢٠٠٣افراد العينة في الدراسات السابقة بين اكبر عينة في دراسة (العامري 

) طالبا وطالبة (مطبق)من ٦٠ا وطالبة من طلبة الصف الثاني متوسط و()طالب٢٢٨٥(
ابن الهيثم  ، وبلغت اصغر عينة في دراسة –طلبة الصف الرابع في كلية التربية 

) طالب وطالبة من طلبة المرحلة الثالثة  من قسم التاريخ ٥٠) اذ كانت (٢٠٠٦(المناصير
صرت عينتها على (الذكور) ، وبلغ عدد افرادها كلية التربية ، اما هذه الدراسة فقد اقت –
 ) طالبا من طالب الصف الثاني المتوسط .٦٠(

  :المادة الدراسية-٤
 لقد بحثت الدراسات السابقة في مواد دراسية متعددة ، فمنها مابحثت في العلوم 

) ، ومنها دراسات بحثت في الكيمياء ، واالحياء ، كدراسة ١٩٩٩ومنها دراسة (خلف 
، ودراسة  (Menaught 1982)) ، ودراسة ٢٠٠٦) ، ودراسة (الراوي ٢٠٠٣عامري (ال

(Yeong& Other s 1995)  وهناك دراسة بحثت في مادة الجغرافية هي  دراسة ،
(Atwood&Rogers .1970) في طرائق تدريس التاريخ ،  ٢٠٠٦، ودراسة (المناصير (

ة التاريخ العربي االسالمي التي تدرس ) فقد تناولت في بحثها ماد٢٠٠٧اما دراسة(البصري 
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) تناولت في بحثها مادة اصول  ٢٠٠٩في معاهد المعلمين والمعلمات ، ودراسة ( جري 
 تدريس المواد االجتماعية .

وهذه الدراسة تناولت مادة التاريخ العربي االسالمي الذي يدرس لطلبة الصف الثاني 
 المتوسط. 

  :المراحل الدراسية-٥
اسات السابقة على مراحل دراسية مختلفة فمنها ما اجري على المرحلة أجريت الدر 

 Yeong&Others)ودراسة  (Menaught1982)) ودراسة ١٩٩٩الثانوية كدراسة (خلف 

، وهناك دراسة جمعت في عينتها بين طلبة الكلية وطلبة المرحلة المتوسطة وهي  (1995
طلبة معاهد المعلمين والمعلمات  )، في حين اجريت دراسات على٢٠٠٣دراسة (العامري 

) ، اما الدراسات التي اتخذت من  ٢٠٠٩) ، ودراسة ( جري ٢٠٠٧ومنها دراسة (البصري 
(المناصير ) ودراسة ٢٠٠٦سة (الراوي ) ودرا١٩٨٩طلبة الكلية عينة لها هي دراسة (زيتون 

 . (Atwood& Rogers 1970)) ودراسة ٢٠٠٦
 لى المرحلة المتوسطة .اما الدراسة الحالية سوف تطبق ع

 :االداة -٦
لقد استعملت جميع الدراسات السابقة اختبار للتفضيل المعرفي ، وقد تباين عدد 
فقرات هذا االختبار من دراسة الى اخرى وقد تراوح عدد الفقرات بين اقل عدد لفقرات 

للفقرات ) فقرات واكبر عدد ١٠والبالغ ( (Menaught.1982)االختبار المستعمل في دراسة 
) ودراسة ٢٠٠٦) ودراسة (المناصير ٢٠٠٣) فقرة في دراسة (العامري٣٠هو (

(Atwood&Rogers.1970)  اما من حيث االعداد ان كل المقاييس في الدراسات السابقة
فقد اعتمدت مقياس  (Menaught.1982)من اعداد الباحثين اال في دراسة 

(Kempa&dube .1971) . مقياس جاهز لدراستها 
ا الدراسة الحالية فتطلبت من الباحث اعداد اختبار للتفضيل المعرفي في مادة ام

) فقرة رئيسية الذي اعده الباحث نفسه واتبع ٣٠التاريخ العربي االسالمي المكون من (
 الخطوات العلمية في استخراج صدقه وثباته.

  :الوسائل االحصائية-٧
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ة التي استعملها الباحثون في ضوء تحليل تباينت الدراسات السابقة في الوسائل االحصائي
البيانات ، فقد اسُتعملت تحليل التباين واالختبار التائي واالختبار الزائي ومعامل ارتباط 
بيرسون ومربع كاي والتحليل العاملي ومعادلة كيودر ريتشاردسون واختبار شيفية ومعامل 

 الصعوبة والسهولة .
الوسائل االحصائية يعود الى نوع البحث وهدفه ويرى الباحث ان التنوع في استعمال 

وفرضياته ، وسيقوم الباحث باستعمال الوسائل االحصائية التي تتالئم واهداف الدراسة 
 الحالية.

 :نتائج الدراسات السابقة-٨
تباينت الدراسات السابقة التي تناولت التفضيل المعرفي تنيجة لتباين اهدافها ومراحلها 

لفئات التي تناولتها ، ودلت الدراسات السابقة على ان تفضيل الفرد في نمط الدراسية ونوعية ا
) شيوع نمط ١٩٨٩معين يؤثر في بقية االنماط المعرفية ، واظهرت نتائج دراسة (زيتون 

) فقد ١٩٩٩االسترجاع عن  بقية انماط التفضيالت المعرفية االخرى ، اما دراسة (خلف 
ذات داللة احصائية في نمط االسترجاع بين المجموعتين دلت نتائجها على عدم وجود فروق 

والتطبيق الناقد  اظهرت النتائج وجود فروق في نمطي(التساؤلالتجريبية والضابطة في حين 
) فقد اشارت الى ان تحصيل ٢٠٠٣) لمصلحة المجموعة التجريبية ، اما دراسة (العامري 

المدرس الذي يقوم بتدريسهم ، في  حين الطلبة يتأثر بالتفضيل المعرفي التطبيقي للطالب 
) على تفوق المجموعة الضابطة في نمط االسترجاع ٢٠٠٦دلت النتائج في دراسة (الراوي 

ولم تظهر فروقًا بين المجموعات الثالث في نمط التساؤل الناقد ، وتفوق المجموعة التجريبية 
ى في نمط التطبيق ، اما دراستا  الثانية في نمط المباديء ، وتفوق المجموعة التجريبية االول

) اشارت نتائجهما الى تفوق المجموعة الضابطة ٢٠٠٧) ، و( البصري ٢٠٠٦( المناصير 
في نمط االسترجاع وتفوق المجموعة التجريبية في نمط التساؤل الناقد ، ولم تظهر فروق 

) الى  ٢٠٠٩ذات داللة احصائية في نمط المباديء والتطبيق ، واشارت دراسة ( جري 
تفوق المجموعتين التجريبيتين ( االولى والثانية) على المجموعة الضابطة في اختباري 
التحصيل والتفضيل المعرفي ، وتفوق المجموعة التجريبية االولى على المجموعة التجريبية 
الثانية والمجموعة الضابطة في نمطي االسترجاع والمباديء ، وتفوق المجموعة التجريبية 

على المجموعة التجريبية االولى والمجموعة الضابطة في نمطي التساؤل الناقد الثانية 
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الى ان برامج التربية العملية  (Atwood&rogers.1970)والتطبيق  ، واشارت دراسة 
 )  (Menaught.1982 يمكن ان تغير االنماط المعرفية للطلبة ، واظهرت نتائج دراسة

في مستوى تحصيلهم ، اما دراسة  على ان تفضيل الطالب لنمط معين يؤثر
(Yeong&Others 1995 )  فدلت على شيوع نمط التساؤل الناقد بالمرتبة االولى لدى

 الذكور في حين جاء نمط االسترجاع بالمرتبة االولى لدى االناث.
اما في الدراسة الحالية فسنرى النتائج المتعلقة بالتفضيل المعرفي بعد التطبيق وتحليل 

 البيانات.

 :جوانب االفادة من الدراسات السابقة- 
 -في ضوء ماُعرض من الدراسات السابقة يمكن االستفادة منها في فيما يأتي :

 االفادة من الدراسات السابقة بالمنهج المتبع في الدراسة الحالية واختيار العينة . -١

 لمالئم .االفادة  في تحديد ابعاد المشكلة ، وتحديد االهداف ، والتصميم التجريبي ا -٢

 االفادة في الجوانب النظرية المتعلقة بمتغيرات البحث. -٣

االفادة من الدراسات السابقة في اعداد (االختبار التحصيلي) والتعرف على الخطوات  -٤
الالزمة لتحقيق ذلك ، واستعمال االساليب المناسبة اليجاد صدقه ، وثباته ، ومعامل 

 صعوبتة وتمييزه.

بقة في اعداد (اختبار التفضيل المعرفي) ، والتعرف على االفادة من الدراسات السا -٥
الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك ، واستعمال االساليب المناسبة اليجاد صدقه وثباته 

 ومعامل تمييزه .

 االفادة من تحديد االنماط التي تضمنها اختبار التفضيل المعرفي . -٦

ختيار الوسيلة االحصائية االطالع على الوسائل اإلحصائية ،واالستفادة منها في ا -٧
 المناسبة لهذه الدراسة .

مقارنة النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة  مع النتائج التي ستتوصل اليها  -٨
 هذه الدراسة.

 
  





 الفصل الثالث
 وإجراءاتهالبحث  منهج

 

 اوال : منهج البحث .

 : التصميم التجريبي . ثانيا

 : مجتمع البحث وعينته . ثالثا

 : تكافؤ مجموعتي البحث . رابعا

 : تحديد متغيرات البحث .  خامسا

 : ضبط المتغيرات الدخيلة . سادسا

 مستلزمات البحث .  أعداد:  سابعا

 البحث .  أداتا:  ثامنا

 .   تطبيق التجربة  إجراءات:  تاسعا

 . اإلحصائية: الوسائل  عاشرا
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 منهج البحث وٕاجراءاته
المتبعة من حيث اختيار  جراءاتلمنهج البحث واإليتضمن هذا الفصل عرضا 

، وبناء اداتي البحث ،  وعينة البحث ، وتكافؤ العينة ، والمجتمع ، التصميم التجريبي
وعرضهما على لجنة من الخبراء للتأكد من صدقهما ،  وتطبيقهما على عينة استطالعية 

الوسائل  واستعمال،  يةاالساس البحثباتهما ، وتطبيق أداتي البحث على عينة للتعرف على ث
 لهذه الخطوات. يأتي شرح وفيما ، االحصائية المناسبة في معالجة البيانات

 منهج البحث :  أوًال:
اعتمد الباحث المنهج التجريبي اذ يعد اكثر مناهج البحث العلمي دقة وكفاءة ، ويعد  

قرب البحوث لحل المشكالت بالطريقة العلمية والمدخل األكثر صالحية البحث التجريبي ا
   لحل المشكالت التعليمية النظرية والتطبيقية وتطوير بيئة التعليم وأنظمته المختلفة .

 )٢٨٨: ٢٠٠٢(ملحم ،                                                                   

    Experimental Design : لتصميم التجريبيثانيًا : ا
والمتغيرات  ، الباحث بتحديد الظروف الطريقة التي يقوم بهاهو  التصميم التجريبي

وكذلك السيطرة  على مثل  ، التي تظهر في التحري عن المعلومات التي تخص ظاهرة ما
 ) ٢٣٤: ٢٠٠٠(منسي، والتحكم بها.  ، تلك الظروف

عن اوحلول الباحث للوصول الى اجابات الخطة التي يضعها  هوبذلك يمكن عدّ 
اثناء سير  في مشكلة بحثه من خالل محاولة السيطرة على ما يعترضه من مشكالت

 )٤٧: ٢٠٠٠(عليان وغنيم، التجربة.
ويتوقف تحديد نوع التصميم التجريبي على طبيعة المشكلة ، وظروف عينة البحث 

والنفسية اليمكن ان تصل الى درجة كافية وينبغي التسليم منذ البداية بأن البحوث التربوية 
ن عملية أذا ل ،وتداخل المتغيرات  ، واالنسانية ، من الضبط وذلك لتعقد الظواهر االجتماعية

وتصاميمها التجريبية تظل جزئية مهما اتخذت فيها من  ، الضبط في البحوث التربوية
             )                            ١٢٤: ٢٠٠٢(قنديلجي، اجراءات.

 همة الجراءات بحثءالنه االكثر مال المحكمالضبط  ذووقد اختار الباحث التصميم التجريبي 
 ).١( الشكلينظر 
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 )١(شكل 
 التصميم التجريبي للبحث

 
اثناء تدريس مادة التاريخ  في ضوء هذا التصميم يتعرض طالب المجموعة التجريبية وعلى

الدفاع عن وجهات النظر) ، أما  استراتيجية مكفرالند ( استعمالالى المتغير المستقل وهو 
يكون تدريس هذه المجموعة قائما و  ، المجموعة الضابطة فال يتعرض طالبها لهذا المتغير

والتفضيل المعرفي  ، التحصيل اعلى الطريقة التقليدية ، وفي نهاية التجربة يطبق اختبار 
 البعدي على المجموعتين (التجريبية والضابطة) لقياس اثر المتغير المستقل عليهما.

 Research  population and sample : مجتمع البحث وعينته :ثالثاً 
 -مع البحث:مجت -١

 ة في التجربة ويمكن القول ان مجتمع تمع البحث يعد من المهمات الرئيسان تحديد مج
من الخطوات  وُيعدّ ،  حولهمالبحث هو مجموعة من االفراد الذين تتمحور مشكلة الدراسة 

المنهجية المهمة اذ يتطلب دقة بالغة ألعتماد اجراءات البحث وتصميم ادواته وكفاية نتائجه 
 )١٤: ٢٠٠٧(السعداوي،   .ذلك على

ويمثل مجتمع البحث الحالي طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة 
 ).٢٠١٠-٢٠٠٩للسنة الدراسية ( في( مدينة الديوانية ) والثانوية النهارية للبنين

وألجل اختيار عينة المدارس راجع الباحث المديرية العامة لتربية القادسية بموجب 
) لمعرفة ١قسم الدراسات العليا (ملحق  –كلية التربية  –الصادر من جامعة القادسية  الكتاب

التي تقع ضمن حدود مركز والتابعة لها  ، اسماء المدارس المتوسطة والثانوية للبنين فقط
مدارس البنات والمدارس المختلطة والمدارس المسائية الن  وقد استبعدتمدينة الديوانية ، 

وللدراسة الصباحية:ينظر  يشمل طالب الصف الثاني المتوسط (الذكور فقط) البحث الحالي
 ).١الجدول(

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 التحصيل  -١ وجهات النظر)الدفاع عن  ( استراتيجية مكفرالند التجريبية
 لتفضيل المعرفيا -٢

 ــــــ           الضابطة
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 )١(جدول
 أسماء المدارس المتوسطة والثانوية للبنين ( مجتمع البحث)يبين 

 ( الذكور ) الطالبعدد اسم المدرسة ت
 الصف الثاني متوسط

 عدد الطالب اسم المدرسة ت
الصف الثاني 

 متوسط

 ١٣٢ متوسطة األمل ١٣ ١٩٢ ائرمتوسطة الجز  ١

 ٩٤ متوسطة الحر الرياحي ١٤ ١٤٧ متوسطة ابن سينا ٢
 ١٥٠ متوسطة زيد ابن علي ١٥ ٩٤ متوسطة المتنبي ٣

متوسطة حبيب ابن  ١٦ ١٥٣ متوسطة الرصافي ٤
 مظاهر

٩٩ 

 ٢٥ متوسطة مكة المكرمة ١٧ ١٠٢ متوسطة محمد الباقر ٥

 ١٠٥ لحكيممتوسطة ا ١٨ ٢٢٦ متوسطة الحسن ٦
 ١٤٥ متوسطة المعرفة ١٩ ٩٦ متوسطة الحسين  ٧

 ١٢٩ ثانوية الجمهورية  ٢٠ ١١٣ متوسطة حمورابي ٨

 ٩١ ثانوية النهضة ٢١ ١٥٢ متوسطة االقصى  ٩

 ١٢٥ ثانوية الرازي ٢٢ ٩٦ متوسطة الغدير ١٠

 ٥٥ ثانوية أبي تراب المطورة ٢٣ ١٦٩ متوسطة اإلسراء ١١
 ٥٠ ثانوية المتميزين ٢٤ ١٢٧ متوسطة الرحمن ١٢

   

 -عينة البحث:-٢
وفق قواعد وأسس  على يقصد بالعينة ذلك الجزء من المجتمع التي يجري اختيارها

 )١٤٠: ٢٠٠٢تمثل المجتمع تمثيال صحيحا . (المغربي،  حتىعلمية 
 كن الباحث من تمثيل المجتمع بقدرن ذلك يمّ إف مناسباً  العينة اختياراً  ُتختاروعندما 
على توفير الوقت والجهد  ، ويساعد اختيار العينة من المجتمع االصلي ، كبير من الدقة

 )١٤٩: ٢٠٠٥(عطوي،؛)١٠٥: ٢٠٠٥والمال.  (دويدار،
 
 

 مراحل واساليب اختيار عينة البحث :
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اختيار مدرسة واحدة من بين المدارس المتوسطة والثانوية  البحث  هذا يتطلب
الباحث االسلوب  استعملالديوانية (مركز محافظة القادسية) ولذلك  النهارية للبنين في مدينة

البالغ  قام بكتابة اسماء المدارسف العشوائي البسيط في اختيار المدرسة لتكون عينة البحث ،
على اوراق صغيرة ووضعها في كيس ثم خلط  )١) مدرسة كما في جدول (٢٤عددها (

احدة لمعرفة اسم المدرسة فكانت المدرسة التي و قام بسحب ورقة و  ، االوراق داخل الكيس
 اختيرت هي( ثانوية الرازي للبنين) .

 لتطبيق التجربة وبعد ان حدد الباحث بالطريقة العشوائية البسيطة المدرسة الالزمة
) الصادر من المديرية العامة ٢ (ثانوية الرازي) قام بزيارتها مع كتاب تسهيل مهمة (ملحق

( ا ، ب ، ج ، د ) ، وهي شعبة وجد ان المدرسة تضم اربع شعب و لتربية القادسية ، 
بحث ، وبالطريقة لل) عينة اختار الباحث شعبتي (ب ، ج العنقوديةوبالطريقة العشوائية 

ة التي تدرس وفقا وقع االختيار على شعبة (ج ) لتمثل المجموعة التجريبيالعشوائية 
ظر) ، وشعبة ( ب ) تمثل المجموعة الضابطة رالند (الدفاع عن وجهات النفمك إلستراتيجية

) طالبا ٦٧التي تدرس بالطريقة التقليدية ، وقد بلغ المجموع الكلي للطالب في الشعبتين ( 
 ) طالبا في شعبة ( ب ) .٣٣) طالبا في شعبة ( ج ) و(٣٤بواقع (

 ستبعاد الطالب الراسبين من المجموعتين عند حساب النتائجاقام الباحث ب هاوبعد
يؤثر ذلك  ومن ثمن الطالب الراسبين هم اكثر نموا من الناحية الجسمية والنفسية ألفقط ، 

 )٩٥: ١٩٨١،وآخرون  على استجاباتهم . (الزوبعي
شك لدى وعدم اثارة ال ، التجربة للحفاظ على النظام المدرسي مدةطيلة  وقد ُأبقوا

 ) يوضح ذلك.٢الطالب االخرين والجدول (
 )٢جدول  (

 توزيع افراد عينة البحث حسب الشعبيبين 
 عدد الطالب بعد االستبعاد عدد الطالب الراسبين عدد الطالب قبل االستبعاد الشعبة المجموعة

 ٣٠ ٤ ٣٤ ج التجريبية

 ٣٠ ٣ ٣٣ ب الضابطة

 ٦٠ ٧ ٦٧ - المجموع
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                        Research Groups Equationمجموعتي البحث:  تطابق: رابعاً 
الذي  العنقودي الختيار العشوائياالبحث ( التجريبية والضابطة ) ب اختيرت مجموعتا

يعد احد اساليب ضبط المتغيرات الدخيلة ، كذلك يساعد االختيار العشوائي على جعل العينة 
ممثلة للمجتمع تمثيال دقيقا ، يضاف الى ذلك البد ان يقوم الباحث قبل الشروع بالتجربة 

ت لغرض ضبط المتغيرات التي قد يكون لها تأثير في نتائج التجربة ببعض االجراءا
 )٥٦: ١٩٩٦.(االحمد،

) ووزعت على الطالب (عينة ٣استمارة معلومات (ملحق  صممتومن اجل ذلك 
البحث) ، اما المعلومات االخرى فقد حصل عليها الباحث من السجالت المدرسية المتمثلة 

 لقيد العام .بالبطاقة المدرسية للطالب وسجل ا
بين المجموعتين ( التجريبية والضابطة ) بما  كوفئتويمكن ان نوضح المتغيرات التي 

 -:يأتي
 العمر الزمني . )١

 الذكاء . )٢

 التحصيل الدراسي للعام  السابق . )٣

 التحصيل الدراسي لالب . )٤

 ألم .لالتحصيل الدراسي  )٥

 العمر الزمني: -١

من خالل االستمارة التي وزعها  حصل الباحث على اعمار الطالب (عينة البحث)
متوسط   ) ، وباستخدام الوسائل االحصائية تبين ان٤عليهم ، ثم حولت الى االشهر (ملحق 

) ، كما بلغ ١٠.٩٣(ه نحراف معياري قدر ا) شهرا وب١٧٣.٢٣موعة التجريبية (اعمار المج
) ، ٨.٩٧( هنحراف معياري قدر ا) شهرا وب١٧٢.٨٦(متوسط اعمار المجموعة الضابطة 

الباحث االختبار  استعمل ، ق بين متوسطي اعمار افراد المجموعتينوللتعرف على داللة الفر 
) عند مستوى ٠.١٤١المحسوبة ( التائيةقيمة الفبلغت (T-Test) التائي لعينتين مستقلتين

وهذا ) ، ٢) ، وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة (٥٨) ودرجة حرية( ٠.٠٥داللة (
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بين افراد المجموعتين (التجريبية والضابطة) في متوسط  احصائيا دالق اليوجد فر  هيعني ان
) يوضح ٣في العمر الزمني والجدول ( متطابقتينالمجموعتين فإن العمر الزمني ، لذلك 

 ذلك.       
 )٣جدول(

 مجموعتي البحث في العمر الزمني محسوبا باالشهر لتطابقنتائج االختبار التائي يبين 
 حجم وعةالمجم

 العينة
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

 مستوى التائية القيمة
 الداللة عند

٠.٠٥ 
 الجدولية المحسوبة

 غير دالة ٢ ٠.١٤١ ٥٨ ١٠.٩٣ ١٧٣.٢٣ ٣٠ التجريبية
 ٨.٩٧ ١٧٢.٨٦ ٣٠ الضابطة

 
 :الذكاء   -٢

،  واالستعمالم الواسعة االنتشار التقوي و تعد اختبارات الذكاء من ادوات القياس
بين طالب مجموعتي البحث في هذا  التطابق ُأجريونظرا الهمية هذا المتغير (الذكاء) فقد 

الذي قننه الدباغ المتتابعة للمصفوفات   (Ravan)اختبار رافن بالباحث  عملالمتغير ، وقد 
مجموعات  خمس علىقسمة ) مصفوفة م٦٠على البيئة العراقية ، ويتكون هذا االختبار من (

) مصفوفة متدرجة في صعوبتها من السهل الى الصعب ، وتتكون ١٢كل مجموعة تضم (
كل مصفوفة (فقرة ) من شكل هندسي معين حذف جزء منه ، وعلى الطالب ان يتعرف على 

) بدائل موضوعة اسفل المصفوفة ٨ - ٦الجزء الناقص من بين عمود االشكال الذي يضم (
االختبار بنموذجين النموذج االول للفئات العمرية االولى والنموذج الثاني  ، ويكون هذا

مته لعينة البحث الحالي .  ءلمال للفئات العمرية المتقدمة ، وقد اعتمد الباحث النموذج األول
 )    ٦٠-١: ١٩٨٣،وآخرون  (الدباغ

 المصادف بتاريخ ( االربعاءوقد طبق االختبار قبل البدء بالتجربة يوم 
)  حسب متوسط الذكاء للمجموعتين فبلغ ٥الملحق () ، وبعد تفريغ البيانات ٧/١٠/٢٠٠٩

) ١١.٥٢نحراف معياري مقداره (اوب ) درجة٤٩.٣٦الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية (
 نحراف معياري مقدارهادرجة وب) ٤٨.٣٣في حين بلغ الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة (

)  لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق في T-Testختبار التائي(ستعمال االاوب)  ، ٩.٨٢(
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داللة احصائية عند  ذادرجات اختبار الذكاء بين المجموعتين ، تبين ان الفرق لم يكن 
) وهي اصغر من القيمة ٠.٣٧) ، اذ كانت القيمة التائية المحسوبة ( ٠.٠٥مستوى داللة (

) . وهذا يدل على ان مجموعتي البحث ٥٨حرية ( ) وبدرجة٢التائية الجدولية البالغة (
 ) يوضح ذلك .٤في اختبار الذكاء  و  الجدول ( متطابقتان

 )٤جدول(
 نتائج اختبار الذكاء لطالب مجموعتي البحثيبين 

 حجم المجموعة
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى القيمةالتائية
 الداللة عند

٠.٠٥ 
 الجدولية المحسوبة

 ١١.٢٥ ٤٩.٣٦ ٣٠ التجريبية
 

٥٨ 
 

٠.٣٧ 
 

٢ 
 

 غير دالة
 ٩.٨٢ ٤٨.٣٣ ٣٠ الضابطة

 
 التحصيل الدراسي السابق لمادة التاريخ القديم في الصف االول المتوسط : -٣

م للصف يحصل الباحث على درجات الطالب عينة البحث في مادة التاريخ القد
من قوائم الدرجات التي اعدتها (  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السابق  لدراسي االول المتوسط للعام ا
) ٧٥.٧وقد بلغ متوسط درجات افراد المجموعة التجريبية () ٦ملحق ( ادارة ثانوية الرازي ) ،

) في حين بلغ متوسط درجات افراد المجموعة الضابطة ١٢.٧٠وبانحراف معياري قدره (
لعينتين  (T-test)استعمال االختبار التائي ) ، وب١٠.١٤نحراف معياري قدره(ا) وب٧٣.٢(

مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين متوسطي درجات افراد المجموعتين ،  تبين ان الفرق لم 
) اذ كانت القيمة التائية ٥٨) ودرجة حرية (٠.٠٥يكن ذا داللة احصائية عند مستوى داللة (

 تطابق)  مما يدل على ٢(البالغة ة ) وهي اصغر من القيمة التائية الجدولي٠.٨٤المحسوبة (
 ) يوضح ذلك.٥المجموعتين من حيث التحصيل الدراسي السابق والجدول (

 
 
 

 )٥جدول (
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نتائج االختبار التائي لدرجات الطالب (عينة البحث) في مادة التاريخ القديم للصف يبين 
 )٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي السابق ( في العامالمتوسط االول 

 حجم المجموعة
 ينةالع

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى القيمة التائية
 عند  الداللة
٠.٠٥ 

 الجدولية المحسوبة

  ١٢.٧٠ ٧٥.٧ ٣٠ التجريبية

٥٨ 
 

٠.٨٤ 
 

٢ 
 

 غير دالة
 ١٠.١٤ ٧٣.٢ ٣٠ الضابطة

 التحصيل الدراسي لألب:-٤
صيل الدراسي لآلب عن طريق على المعلومات التي تخص التحلقد حصل  الباحث  

)  ٣البطاقة المدرسية واستمارة المعلومات التي وزعت على الطالب (عينة البحث) ملحق ( 
وبعد حساب التكرارات لكل مستوى ، استخرجت داللة الفروق بين مجموعتي البحث ( 

ول ) وكانت النتائج كما موضح في جد ٢التجريبية والضابطة ) وباستعمال مربع كآي ( كا 
)٦ (. 

 )٦جدول ( 
 قيمة مربع كاي للفروق في التحصيل الدراسي لالب بين مجموعتي البحث يبين 

عة
مو

مج
ال

 

عدد
ال

 

ب
يكت

 و
قرأ

ي
 

بتد
ا

ا
 ئي

وي
ثان

 

لى
أع

م ف
بلو

د
رية 

لح
ة ا

رج
د

 

 مستوى قيمة(مربع كاي)
 الداللة

 عند
٠.٠٥ 

 الجدولية المحسوب

  ٧ ٧ ١٢ ٤ ٣٠ التجريبية
٣ 

 

 
٠.٠١ 

 

 
٧.٨٢ 

 

 
غير 
 دالة

 ٧ ٨ ٩ ٦ ٣٠ الضابطة

 ١٤ ١٥ ٢١ ١٠ ٦٠ المجموع

 
) وهي اقل من القيمة الجدولية ٠.٠١القيمة المحسوبة (ان ومن الجدول يتضح  

مما يدل على تطابق ) ٣) وبدرجة حرية (٠.٠٥) عند مستوى داللة (٧.٨٢البالغة (
 ير ( التحصيل الدراسي لالب ) .مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) في هذا المتغ
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 التحصيل الدراسي لالم:-٥
حصل الباحث على المعلومات الخاصة بالتحصيل الدراسي لالم عن طريق البطاقة 

وبعد حساب  ) ، ٣ (ملحقعينة البحث واستمارة المعلومات التي وزعت على  ، المدرسية
 (التجريبية بحث الداللة الفروق بين مجموعتي  استخرجتالتكرارات لكل مستوى 

Pوالضابطة ) بأستخدام مربع كاي(كا

٢
P)7) وكانت النتائج كما موضح في الجدول( 

 )7جدول (
 م بين مجموعتي البحثاي للفروق في التحصيل الدراسي لألقيمة مربع كيبين 

عة
مو

مج
ال

 

عدد
ال

 

ب
يكت

 و
قرأ

ي
 

ئي
بتد

ا
وي 

ثان
 

لى
أع

م ف
بلو

د
رية 

لح
ة ا

رج
د

 

 مستوى قيمة(مربع كاي)
الداللة 

 ندع
٠.٠٥ 

 الجدولية المحسوب

  ٦ ٧ ٧ ١٠ ٣٠ التجريبية
٣ 
 

 
٠.٠٠٥ 

 
٧.٨٢ 

 

 
غير 
 دالة

 ٦ ٧ ٨ ٩ ٣٠ الضابطة

 ١٢ ١٤ ١٥ ١٩ ٦٠ المجموع

 )٥ويكتب ) في خلية واحدة الن تكرارها المتوقع اقل من ( أدمجت خاليا ( امي ، يقر  *
 )٨٤: ١٩٧٧، واثناسيوس  البياتي ( )٥ية واحدة الن تكرارها المتوقع اقل من (خل فاعال)في * دمجت خاليا(دبلوم،بكلوريوس

   

) اما القيمة الجدولية لمربع ٠.٠٥ان القيمة المحسوبة بلغت ( ومن الجدول يتضح 
) وهي بذلك اعلى من القيمة المحسوبة مما يدل ٣) عند درجة حرية (٧.٨٢) تبلغ (٢كاي (كا

في هذا المتغير (التحصيل الدراسي التجريبية والضابطة) (  مجموعتي البحث تطابقعلى 
 ).  لالم

 : تحديد متغيرات البحثخامساً 
 -من المتغيرات التي يمكن ان تحدد على النحو اآلتي: اً عدد البحث هذا تضمن

 : وهو العامل الذي يطبق لمعرفة اثره على النتيجة  المتغير المستقل )١
تقل في البحث الحالي هو استراتيجية مكفرالند . والمتغير المس )٣٦: ١٩٨٩(العساف،

(الدفاع عن وجهات النظر) التي تستعمل في تدريس المجموعة التجريبية . والطريقة 
 التي تستعمل في تدريس المجموعة الضابطة. االعتيادية
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 : وهو النتيجة التي يقاس بها اثر تطبيق المتغير المستقل  المتغير التابع )٢
. والمتغير التابع في البحث الحالي هو التحصيل والتفضيل ) ٤٤٥: ١٩٩٥(رمزون،

 المعرفي .

: هي المتغيرات التي من الممكن ان تؤثر في سالمة التصميم  المتغيرات غير التجريبية )٣
 )٢٨٠: ٢٠٠٤التجريبي للبحث.  (محجوب، 

 : ضبط المتغيرات الدخيلة:سادساً 
ب ان يضبط الباحث من اجل ان يصل البحث الى الخط العلمي المطلوب يج

يزداد الصدق كلما  إذالمتغيرات التي تؤثر في البحث بصورة او بأخرى قدر المستطاع ، 
ضبطت المتغيرات ، ولضمان تحقيق السالمة الداخلية في البحث قام الباحث بضبط 

 المتغيرات االتية:
ى بعض والنفسية عل ، البحث ان تؤثر العوامل البايلوجية مدة: قد يحدث خالل النضج )١

معرفية تؤثر  افراد العينة فتؤدي الى حدوث تغيرات جسمية او اجتماعية او انفعالية او
  )٣٩١: ٢٠٠٢(ملحم، في اداء افراد العينة. 

لكن البحث الحالي  ، زمنية طويلة مدةوتؤثر هذه التغيرات في االبحاث التي تستغرق 
عن ان طالب  فضالً ،  ة)استغرق مدة محدودة لكال المجموعتين (التجريبية والضابط

 المجموعتين يتعرضون لعمليات النضج نفسها.

اثناء تطبيق التجربة والتي  فيوهي الظروف المفاجئة التي تظهر  -:الحوادث المصاحبة )٢
وتقلل من تأثير المتغير المستقل فيه. ولم  ، في المتغير التابع فتؤثرتعرقل سير التجربة 

 يمكنه ان يؤثر على النتائج . تتعرض تجربة البحث الحالي ألي حادث

االدوات نفسها مع  باستعمالقام الباحث بالسيطرة على هذا المتغير  -:ادوات القياس )٣
 ختبار التفضيل المعرفي.اي البحث وهي االختبار التحصيلي و مجموعت

يعني االثر الناتج عن انقطاع او ترك بعض طالب مجموعتي  -االندثار التجريبي: )٤
 اثناء مدة تطبيق التجربة مما سيؤثر سلبا في نتائجها.              في والضابطة)البحث (التجريبية 

 وان مجموعتي البحث لم تتعرض لمثل هذه الظروف.
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المواضيع ( التجريبية والضابطة ) لقد درس الباحث بنفسه مجموعتي البحث  -التدريس: )٥
التغير  ومن ثمالتدريس بعامل  في التأثرالفصل الدراسي االول من اجل تال الدراسية في

 في نتائج التجربة.

اعتمد البحث الحالي على كتاب التاريخ العربي االسالمي للصف  -المادة الدراسية: )٦
) في ٢٠١٠-٢٠٠٩( وزارة التربية للعام الدراسي لدنالثاني المتوسط والمقر تدريسه من 

 .( التجريبية والضابطة )  تدريس مجموعتي البحث

اتفق الباحث مع ادارة المدرسة التي تطبق فيها التجربة على  -سية:توزيع الحصص الدرا )٧
روعي فيه  إذ متوسط ،اللمادة التاريخ للصف الثاني  األسبوعيتنظيم جدول الدروس 

 على وبواقع حصتين في االسبوع لكل مجموعة ، تدريس مجموعتي البحث في اليوم نفسه
حصص  وزعترة المدرسة ومدرسي المادة اوفق تعليمات وزارة التربية وبعد االتفاق مع اد

 )    ٨والخميس ينظر الجدول(  ، مادة التاريخ للمجموعتين على يومي االثنين

 )٨جدول (
 ( التجريبية والضابطة ) توزيع الحصص الدراسية على عينة البحثيبين 

 الوقت       الحصة      المجموعة      اليوم        
 

 االثنين
 ٩.٣٥ -٨.٥٠ ةالثاني التجريبية

 ١١.١٥ -١٠.٣٠ الرابعة الضابطة

 
 الخميس

 ٩.٣٥ -٨.٥٠ الثانية التجريبية

 ١١.١٥ -١٠.٣٠ الرابعة الضابطة

 
طبق الباحث التجربة في مدرسة واحدة لكي يساعد ذلك على جعل  -بناية المدرسة:) ٨

 ابهة .طالب مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبية ) يقعون تحت ظروف دراسية متش

التي استمرت من ث قد تعرضت للمدة الزمنية نفسها البح اكانت مجموعت -مدة التجربة:) ٩
 .   ٢٠١٠/  ١/  ٣وانتهت بتاريخ    ٢٠٠٩/  ١٠/ ١١تاريخ  

للحد من اثر هذا المتغير اتفق الباحث مع ادارة المدرسة على عدم  -سرية البحث:) ١٠
خبارهم بأنه مدرس منسب الى مالك المدرسة إوذلك باخبار الطالب بطبيعة التجربة ، 
 لضمان سير التجربة بشكل طبيعي.
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 Research procedures مستلزمات البحث:   اعداد  : سابعاً 
 تحديد المادة العلمية. )١

 صياغة االهداف السلوكية. )٢

 اعداد الخطط التدريسية. )٣
 

  Content Determinationتحديد المادة العلمية:  -١

اثناء مدة التجربة  في دة العلمية التي سيدرسها لمجموعتي البحثحدد الباحث الما
والمتمثلة بالموضوعات التي تضمنتها الفصول الثالثة االولى من كتاب التاريخ العربي 

 -:يأتي) وهي كما ٢٠١٠-٢٠٠٩االسالمي المقرر للصف الثاني المتوسط للعام الدراسي (
 الرسالة االسالمية. الفصل االول : )١

 هـ).٤١ -هـ  ١١الدولة العربية في العصر الراشدي من ( لثاني:الفصل ا )٢

 هـ).١٣٢ -هـ  ٤١( بية االسالمية في العصر االموي منر الدولة الع الفصل الثالث : )٣
 ج

        Behavioral objective صياغة األهداف السلوكية:      -٢
يير متوقع عبارة لغوية تصف رغبة في احداث تغ"الهدف السلوكي على انه  يعرف

 ."قابل للمالحظة والقياس  ومن الممكن تحقيقه حدوثه في سلوك المتعلم ،
 )٦٧: ٢٠٠١(سالمة،

 هعلى تقويم كفاءة التدريس وفاعليتوتحديد االهداف السلوكية عملية مهمة تساعد 
نها توضح اهداف التدريس في عبارت أل ، ومحددة كذلك انها سهلة القياس ، بطريقة واضحة

 (Sund,1972:p.12)مالحظة والقياس. قابلة لل

التاريخ للمرحلة  اطلع الباحث على االهداف العامة لتدريس مادة ولتحقيق ذلك فقد
 صعبة التحقيق )٨(عامة الملحق  اً ية فوجدها اهدافوزارة الترب لدنمن  تي اعدتالمتوسطة ال

الطالب ، لذا قام الباحث  والقياس كما انها التشير الى االنماط السلوكية المراد قياسها لدى ،
) هدفا ١٠٠في ضوء محتوى الكتاب المقرر بصياغة اهداف سلوكية مناسبة بلغ عددها (

 )Bloomسلوكيا موزعة على المستويات الثالثة االولى من المجال المعرفي لتصنيف بلوم (
د ولغرض التأك، ) تطبيق ١٥( ، ) فهم٣٠، ( ) معرفة٥٥( معرفة، فهم ،تطبيق) وبواقع (
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من صحة تصنيف االهداف السلوكية الى المستويات الثالثة االولى من المجال المعرفي 
مع نسخة من محتوى المادة على عدد من  عرضت ،وشمولها لمحتوى المادة الدراسية 

) ، وقد عد الهدف صالحا لقياس ٩الخبراء والمختصين في المناهج وطرائق التدريس ملحق(
%) فأكثر من آراء الخبراء ،واهمل او عدل ٨٠ة اتفاق (مستوى معين اذ حصل على نسب

ستثناء اميع االهداف قبول الخبراء بالهدف الذي حصل دون هذه النسبة ، وقد نالت ج
 تعديالت يسيرة في صياغة  بعضها.

 

 Teaching plansاعداد الخطط التدريسية : -٣
اءات جر إيقوم به المدرس من  تصور عقلي يصف ماهو التخطيط للتدريس 

 من وسائل وادوات تعليمية لتحقيق اهداف تعليمية سبق تحديدها.   يستعملهوممارسات وما 
والخطة التدريسية اليومية تعد ترجمة حقيقية الهداف المنهج ، )٥٥: ١٩٩٩(اللقاني وعودة،

الدراسي ومحتواه الى خطة اجرائية ، ويستعين المدرس بالخطط التدريسية اليومية لكي تكون 
طة التي يوظفها واالجراءات التي يقوم بها واستجابات الطالب مدروسة ومتفقة مع ذلك االنش

 )٢٠٩: ٢٠٠٠، عقيالن(المحتوى ومحققه لالهداف . 
الخطة الدراسية ليست عمال اختياريا يضعها المدرس كيفما يشاء ، فالمدرس الجيد ف

ريس بشكل ايجابي وفاعل ملزم بالتخطيط للدرس اذا ما اراد ان يؤدي دوره في عملية التد
 ) ١٨٢: ٢٠٠٣البيرماني،  .  ( يسهم في تحقيق الغايات المنشودة من الدرسف

ومحتوى المادة الدراسية  ، في ضوء متغيرات البحث خططًا تدريسية لذا اعد الباحث
درسها للطالب من كتاب التاريخ العربي االسالمي المقرر تدريسه للصف الثاني ي سوفالتي 

المجموعة التجريبية بأستراتيجية  إذ درست) ، ٢٠١٠-٢٠٠٩لعام الدراسي (المتوسط ل
على وفق الطريقة التقليدية  درسةالدفاع عن وجهات النظر) والمجموعة الضابطة  مكفرالند (

ا على عدد من الخبراء من منهاطة  تدريسية للمجموعتين وعرض اثنخ )٢٠( وقد بلغ عددها
تدريس التاريخ وعدد من مدرسي المادة في المدارس والمختصين في التربية وطرائق 

فعدت صالحة بعد اجراء تعديالت  عنهاالمتوسطة والثانوية لالفادة من آرائهم ومالحظاتهم 
) يمثل أ، ب -١٠بسيطة عليها، وعلى غرارها اعد الباحث بقية الخطط التدريسية والملحق  (

 انموذجا لهذه الخطط. 

 :البحث أداتا :ثامناً 
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 -تحقيق اهداف البحث اعد الباحث االدوات االتية: لغرض
 االختبار التحصيلي. أ ) إعداد

 اختبار التفضيل المعرفي. ب) إعداد

 -ختبار التحصيلي:الاإعداد  -أ
ب المتعلم من المعلومات استكالتحديد مستوى  تستعملاالختبار التحصيلي هو اداة 

عن عينة من االسئلة التي  همن خالل أجابات قد تعلمها مسبقا والمهارات في مادة دراسية كان
تمثل محتوى المادة الدراسية ، اذ تعد االختبارات التحصيلية من الوسائل المهمة المستعملة 

 )١٥: ٢٠٠١في قياس  تحصيل الطالب وتقويمه. (ابراهيم،
وتم استخدام االختبارات الموضوعية من نوع االختيار من متعدد ألنها من االختبارات 

جيدة  كذلك هي اكثر مرونة حيث تستخدم في تقويم اهداف تعليمية من مستويات معرفية ال
 اثناء التصحيح.في مختلفة وتساعد على االقتصاد في الوقت والجهد 

 )   ٩٨: ٢٠٠٩(عالم،                                                              
 )Bloomوبنائها على تصنيف بلوم ( واعتمد الباحث في صياغة فقرات االختبار

 ) الن هذه المستويات  ، تطبيق ، فهم تذكر من مستويات المجال المعرفي  الثالثة االولى (
 مة للطالب في هذه المرحلة الدراسية ويمكن مالحظتها وقياسها ءتكون اكثر مال

 )Bloom,1971:177بسهولة . (
والثبات لقياس متغيرات البحث ولعدم توفر اختبار تحصيلي جاهز يتصف بالصدق 

) فقرة اختبارية وضعت في ضوء الخريطة ٥٤اعد الباحث اختبارا تحصيليا يتكون من( 
 الباحث لالستعانة بها في تصميم االختبار . اعدهااالختبارية التي 

واالهداف السلوكية والجل ذلك اتخذت العلمية وقد صيغت الفقرات في ضوء محتوى المادة 
 -:آلتيةااالجراءات 

 اعداد الخريطة االختبارية (جدول المواصفات)-١
االختبارية هي مخطط تفصيلي لالختبار التحصيلي الذي يشتمل على جزء  ةالخريط

والوزن النسبي لكل  ، والنواتج التعليمية ، من المادة الدراسية يتحدد فيها مستويات االهداف
 يع الدراسية.           مستوى مقابل كل فصل من الفصول التي تتضمن المواض

 )١٣٣: ١٩٩٨(ابو زينة،
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وان االختبارات التحصيلية التي تمتاز بالموضوعية والشمول تتطلب اعداد خريطة 
اختبارية ، اذ يمكننا من خاللها توزيع فقرات االختبار على الموضوعات الدراسية لجميع 

 )Dembo,1977,P:240مفردات المحتوى .  (
ختبارية لمحتوى المادة المقرر تدريسها في التجربة ، واالهداف وقد اعدت الخريطة اال

وفق  على السلوكية للمستويات (تذكر،فهم،تطبيق) من المجال المعرفي لتصنيف بلوم
 -:اآلتيةالخطوات 
أهمية نسبة االهداف بحساب النسبة المئوية لالهداف السلوكية في كل  احتساب -أ

بلوم (المجال المعرفي) على عدد االهداف  مستوى من المستويات الثالثة لتصنيف
 السلوكية الكلية .         

 عدد االهداف للمستوى الواحد                                              
     x   100-----------------------نسبة اهمية مستويات االهداف السلوكية = 

 عدد االهداف السلوكية الكلية                                                        
 (Garson.1991:73)    

نسبة المحتوى لكل فصل في ضوء عدد الحصص والوقت المستغرق في  احتساب-ب
 :اآلتيتدريس ذلك الفصل من خالل القانون 

 زمن تدريس الفصل الواحد
 ١٠٠ ×--------------------------         نسبة اهمية محتوى الفصل= 

 زمن تدريس الفصول الثالثة                                                

وفق العالقة  على عدد اسئلة كل خلية من خاليا الخريطة االختبارية واسُتخرج -جـ
 -االتية:

 
.   وزن المستوى المقابل ×وزن المحتوى المقابل  ×عدد اسئلة كل خلية= العدد الكلي لالسئلة 

 ) ٩) ينظر الجدول (٥٢ :١٩٩١(الروسان،
 )٩جدول(

 الخريطة االختبارية
  االهداف السلوكية االهمية الوقت عدد  
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المستغرق  الحصص الفصل ت
 بالدقيقة

النسبية 
 لكل

 فصل

 تذكر
٥٥% 

 فهم
٣٠% 

 تطبيق
١٥% 

مجموع 
 االسئلة

 ٢٨ ٤.٥ ٨.١ ١٤.٨ %٥٠ ٤٥٠ ١٠ االول ١

 ١٩ ٢.٨ ٥.٦ ١٠.٣ %٣٥ ٣١٥ ٧ الثاني ٢
 ٧ ١.٢ ٢.٤ ٤.٤ %١٥ ١٣٥ ٣ الثالث ٣

 ٥٤ ٩ ١٦ ٢٩ %١٠٠ ٩٠٠ ٢٠  المجموع

 صياغة فقرات االختبار -٢
عد الباحث اختبارا تحصليا لمجموعتي البحث أرض تحقيق هدف البحث  لغ

متوسط وقد ال(التجريبية والضابطة) في مادة التاريخ العربي االسالمي لطالب الصف الثاني 
حسب االهمية النسبية لالهداف بعلى الخريطة االختبارية ، ووزعت  هتاعتمد في اعداد فقرا
والواردة في الخطط اليومية، وقد تكون االختبار بصيغته االولية  ُنفذتفي كل فصل والتي 

) ١٦) فقرة لقياس مستوى التذكر و (٢٩) فقرة موزعة بين االهداف السلوكية ، منها (٥٤من(
 لقياس مستوى التطبيق.قرات ف) ٩فقرة لقياس مستوى الفهم و(

 -تعليمات االختبار: -٣
: صاغ الباحث تعليمات االختبار وكيفية االجابة عن كل فقرة من خالل تعليمات االجابة-أ

 .أ )  – ١١( ملحق التعليمات التي ذكرت على ورقة االختبار
 : خصص الباحث درجة واحدة للفقرة التي تكون اجابتهاتعليمات تصحيح االختبار-ب

صحيحة وصفر للفقرة التي تكون اجابتها خاطئة وقد عوملت الفقرة المتروكة او التي تحمل 
ب) يبين االجابات  -١١وملحق ( اكثر من اختيار واحد في االجابة معاملة الفقرة الخاطئة 

 .الصحيحة لالختبار 
  Test Validity صدق االختبار: -٤

الصدق من الشروط  ويعدوضع لقياسة ،  يقصد بصدق االختبار هو ان يقيس االختبار ما
دراسة ، والصدق من اهم خصائص  ةفرها في االداة التي تعتمدها أياالضرورية التي يجب تو 

يتعلق بالهدف الذي يبنى االختبار من اجله.  هيس التربوية والنفسية ألناالختبارات والمقاي
 )١٠٤ : ٢٠٠٠االستاذ ،و  (االغا
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ومناسبا لالهداف السلوكية التي صمم من اجل تحقيقها ولكي يكون االختبار صادقا 
 -فقد استعمل الباحث صدقين لالختبار هما:

 Face Validitالصدق الظاهري:   -أ
ويقوم هذا الصدق على فكرة مدى مناسبة االختبار لما يقيس ولمن يطبق عليهم 

 ختبار.                                      ،ويبدو هذا الصدق في وضوح البنود ومدى عالقتها بالصفة التي يقيسها اال
 ) ١٨٤: ١٩٩٨(عبد الرحمن،

صالحة لقياس  هبغي ان تكون فقراتواالختبار الجيد البد ان يكون صادقا ، اذ ين
الظاهرة او السمة المراد قياسها ، وتحدد هذه الصالحية عن طريق بعض الخبراء 

يا ، وتقدير مدى مالئمتها للهدف الذي والمتخصصين الذين يقومون بفحص الفقرات منطق
 )٦٣: ٢٠٠٥(بوفام ، اعدت لقياسة .

ولغرض التحقق من صدق االختبار الظاهري عرضت فقراته على عدد من الخبراء 
وعلى بعض مدرسي مادة  ، والمتخصصين في العلوم التربوية والنفسية وطرائق التدريس

للتأكد من صالحيتها ) ، ٧ملحق (التاريخ العربي االسالمي للصف الثاني المتوسط 
، وبعد جمع االستمارات وتفريغ اجابات  لمستوى الطالب ، ونضجهم واستيعابهمومالئمتها 

احصائية ، وقد تبين ان جميع فقرات  بوصفه وسيلة) ٢مربع كاي (كا استعملالخبراء 
) هي ١() ودرجة حرية ٠.٠٥االختبار التحصيلي ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة (

وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة  ، ) فأكثر٧٣.٦٨وتحت النسبة المئوية ( )٤.٢٦(
) ٢) فقد كانت قيمة كاي (كا٢٩) لذلك عدت هذه الفقرات صالحة ، اما الفقرة (٣.٨٤(

) وتحت النسبة المئوية ١.٤٨) هي (١) ودرجة حرية (٠.٠٥المحسوبة عند مستوى داللة (
هذه الفقرة غير  عدت) لذلك ٣.٨٤ر من القيمة الجدولية البالغة (وهي اصغ ، )١٠.٥٣(

بعد استبعاد ) فقرة٥٣( صالحة واستبعدت من االختبار، ولذلك اصبح االختبار يتكون من
 )١٠) انظر الجدول(٢٩الفقرة (

 )١٠جدول(
 قيمة مربع كاي لمعرفة صالحية فقرات االختبار التحصيلييبين 

 ت
 راتها الفرعيةالفقرات الرئيسية وعبا 

 عدد
 الموافقين

 عدد غير
 الموافقين

 النسبة
 المئوية

 قيمة كا
 المحسوبة

 الداللة
 االحصائية
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-ب-ا-٣ب) (-ا-٢د) (-ج-ب-ا-١( ١
د) -ج-ب-ا-٥د) (-ج-ب-ا-٤د) (-ج
-٨د) (-ج-ب-ا-٧د) (-ج-ب-ا-٦(
-ا-١١د) (-ج-ب-ا-٩د) (-ج-ب-ا

-ب-ا-١٣ج) (-ب-ا-١٢د) (-ج-ب
-ب-ا-١٦د) (-ج-ب-ا-١٤د) (-ج

-ج-ب-ا-٢٠د) (-ج-ب-ا-١٨ج) (
د) -ج-ب-ا-٢٣د) (-ج-ب-ا-٢٢د) (

-ا-٢٦ب) (-ا-٢٥د) (-ج-ب-ا-٢٤(
-ا-٢٨د) (-ج-ب-ا-٢٧د) (-ج-ب
-ا-٣١د) (-ج-ب-ا-٣٠د) (-ج-ب
-ا-٣٤د) (-ج-ب-ا-٣٢د) (-ج-ب
-ا-٣٨د) (-ج-ب-ا-٣٥د) (-ج-ب
-ب-ا-٤١د) (-ج-ب-ا-٤٠د) (-ب
-ب-ا-٤٣د) (-ج-ب-ا-٤٢د) (-ج
-ج-ب-ا-٤٥ج) (-ب-ا-٤٤د) (-ج

د) -ج-ب-٤٩د) (-ج-ب-ا-٤٧د) (
 د)-ج-ب-ا-٥٣د) (-ج-ب-ا-٥١(

 
 

١٩ 

 
 
٠ 

 
 

١٠٠% 

 
 

١٩.٠ 

 
 

 دالة

د) -ج-ب-ا-١٩د) (-١٢د) (-ج-٢( ٢
د) -ج-ب-ا-٣٧د) (-ج-ب-٣٦(
د) -٤٤د) (-ج-ب-ا-٣٩ج) (-٣٨(
-ب-ا-٥٤ا) (-٤٩د) (-ج-ب-ا-٤٦(
 د)-ج

 
١٧ 

 
٢ 

 
٨٩.٤٧% 

 
١١.٨٤ 

 
 دالة

د) -ج-٢٥د) (-١٦(د) -ج-ب-ا-١٠( ٣
 د)-ج -٣٣(

 دالة ٨.٨٩ %٨٤.٢١ ٣ ١٦

د) -ج-ب-ا-١٧د) (-ج-ب-ا-١٥( ٤
ا) -٣٦ب) (-ا-٣٣د) (-ج-ب-ا-٢١(
د) -ج-ب-ا-٥٠د)  (-ج-ب-ا-٤٨(
 د)-ج-ب-ا-٥٢(

 دالة ٤.٢٦ %٧٣.٦٨ ٥ ١٤
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 غير دالة ١.٨٤ %١٠.٥٣ ١٧ ٢ د)-ج-ب-ا-٢٩( ٥

 )  ٣.٨٤الجدولية( ) القيمة١) ودرجة الحرية(٠.٠٥مستوى الداللة (* 

    Content Validityصدق المحتوى : -ب
ان هذا النوع من الصدق يقيس مدى تمثيل االختبار لمحتوى المادة الدراسية 

لذلك يعد صدق المحتوى شرطا  واالغراض السلوكية تمثيال جيدا في فقرات االختبار ،
 )٢٥٨: ١٩٩٧وس،(امطاني جوهريا من شروط صالحية فقرات االختبارات التحصيلية.

 وال يمكن التأكد من هذا  النوع من الصدق في االختبارات التحصيلية ما لم تكن 
  هوضع لقياسومحددة للتأكد من ان االختبار يقيس فعال ما  ، هناك اهداف واضحة

 هو اعداد الخريط االختبارية (جدول المواصفات)  هومن الطرق المفيدة في تحقيق
 ر المحتوى المرتبطة باالهداف التعليمية التي يراد قياسها .لالختبار الذي يضم عناص

(Kubisz&Borich,2000,p.298)                               
وقد تم التحقق من صدق المحتوى بأعداد الخريطة االختبارية لضمان شمول فقرات 

 االختبار لمحتوى المادة الدراسية واالغراض السلوكية .
 ي لالختبارالتطبيق االستطالع-٥

للتحقق من سالمة فقرات االختبار ووضوحها ،ومستوى صعوبتها وقوة تميزها ،طبق 
طالب من طالب الصف الثاني  )١٠٠االختبار على عينة استطالعية عشوائية بلغ حجمها (

المادة العلمية نفسها وقد  االذين درسو في محافظة القادسية المتوسط في متوسطة ابن سينا 
الطالب االسرع ، الزمنية التي استغرقها االختبار بتسجيل الوقت الجابة  استخرجت المدة

 ٤٠والطالب االبطأ ، فحسبت اجابات الطالب االسرع عن االختبار االستطالعي بزمن قدره (
دقيقة) وبعد استخراج  ٥٠دقيقة ) في حين كان زمن الطالب االبطأ لالجابة عن االختبار(

دقيقة ) ٤٥هو() وكان المعدل ٢مة  مجموع الزمنين على (زمن االجابة ، وذلك بقسمعدل 
  الطالب. إلجابةزمنية كافية  مدةوهي 

   (Test Item A nalysis) التحليل االحصائي لفقرات االختبار-٦

عن طريق  هالختبار وسيلة مهمة لتحسين نوعيتيعد التحليل االحصائي لفقرات ا
 واستبعاد الفقرات غير الصالحة . ، وقدرتها على التمييز هصعوبة فقراتمعرفة 

 (Scannell.1975.p.214)   
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االساليب االحصائية على التعرف  باستعمالويساعد تحليل درجات فقرات االختبار 
على المفردات الغامضة او المربكة التي تشجع على التخمين ، والمفردات بالغة الصعوبة او 

 الفردية في السمة التي يقيسها االختبار ، تكشف عن الفروق وجميع هذه المفردات ال السهلة
 هل فقرة اسهاما ايجابيا فيما يقيستسهم ك، فكذلك يساعدنا على مراجعة الفقرات وتحسينها 

 ) ٢٦٧: ٢٠٠٠االختبار.  (عالم، 
فقرات االختبار واستبعاد الفقرات غير الصالحة منها  وكان الهدف من  وقد ُحللت

ل فقرة من فقرات االختبار ، وتضمنت هذه العملية  ذلك معرفة استجابات الطالب لك
 على النحو اآلتي:  وفاعلية البدائل الخاطئة ، استخراج معامل صعوبة الفقرات ، وقوة تمييزها

 ( Item difficulty) صعوبة الفقرة  :-أ
الفقرة  عنعني به مستوى التعقيد الذي يواجه الطالب في االجابة الصحيحة ن

، ويحدد مستوى الصعوبة بنسبة  كان ذلك المستوى عاليا ام متوسطا" إذا وما االختبارية ،
 ) ٣٦٨: ٢٠٠٩، وآخرونالطلبة الذين يجيبون عن الفقرة اجابة صحيحة .  (الزاملي 

 وتدل النسبة العالية على سهولة الفقرة بينما النسبة المنخفضة على صعوبة الفقرة ،
يار الفقرات ذات الصعوبة المناسبة وحذف وان الغاية من حساب صعوبة الفقرة هي اخت

الفقرات السهلة جدا والصعبة جدا ، الن كال النوعين ال يساعدنا على معرفة الفروق الفردية 
 )٢٦٨: ٢٠٠٠بين الطلبة .  (عالم،

ن أل مستوى الصعوبة دون تقسيم المفحوصين الى مجموعتين (عليا ودنيا) ، اُحتسبتوقد 
دون تقسيم المفحوصين يكون افضل في حاالت المجموعات حساب مؤشر صعوبة الفقرة ب

 )٣٢٢:  ٢٠٠٦. ( رضوان ، الصغيرة
 وبعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ، وجد انها تتراوحح  بين 

) الى ان فقرات االختبار تكون جيدة وصالحة Bloomويشير بلوم ( ) ،٠.٥١ – ٠.١٥( 
 (Bloom,1971.p:66)).٠.٨٠ -  ٠.٢٠للتطبيق اذ كان معامل صعوبتها يتراوح بين (

وفي ضوء ذلك تبين ان جميع فقرات االختبار بلغت المدى المقبول ، وعدت فقرات 
 ، لذلك خرجت عن المدى المقبول  ) فقد١٠صالحة وذات صعوبة مناسبة ، ماعدا الفقرة (

) ١١والجدول( ) فقرة ،٥٢عدد فقرات االختبار ( من االختبار، وبذلك اصبح  استبعدت
 يوضح ذلك .
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 ) ١١جدول (  
 معامالت الصعوبة لفقرات االختبار التحصيلييبين 

 التسلسل
 

معامل 
 الصعوبة

صال 
 حيتها

 التسلسل
 

معامل 
 الصعوبة

صالحيت
 ها

 التسلسل
 

معامل 
 الصعوبة

 صالحيتها

 مقبولة ٠.٣٥ ٣٧ مقبولة ٠.٤١ ١٩ مقبولة ٠.٣٨ ١

 مقبولة ٠.٤٢ ٣٨ مقبولة ٠.٣٥ ٢٠ مقبولة ٠.٤٤ ٢

 مقبولة ٠.٣١ ٣٩ مقبولة ٠.٤٥ ٢١ مقبولة ٠.٤٧ ٣

 مقبولة ٠.٤٣ ٤٠ مقبولة ٠.٣٦ ٢٢ مقبولة ٠.٣٥ ٤

 مقبولة ٠.٥١ ٤١ مقبولة ٠.٤٢ ٢٣ مقبولة ٠.٣٧ ٥

 مقبولة ٠.٤٤ ٤٢ مقبولة ٠.٣١ ٢٤ مقبولة ٠.٤٣ ٦

 مقبولة ٠.٣٨ ٤٣ مقبولة ٠.٤٠ ٢٥ مقبولة ٠.٤١ ٧

 مقبولة ٠.٥٧ ٤٤ مقبولة ٠.٢٩ ٢٦ مقبولة ٠.٥٥ ٨

 مقبولة ٠.٤٩ ٤٥ مقبولة ٠.٣٣ ٢٧ مقبولة ٠.٤٣ ٩

 مقبولة ٠.٣٨ ٤٦ مقبولة ٠.٣٩ ٢٨ ضعيفة ٠.١٥* ١٠

 مقبولة ٠.٤٧ ٤٧ مقبولة ٠.٥٦ ٢٩ مقبولة ٠.٤٧ ١١

 مقبولة ٠.٣٨ ٤٨ مقبولة ٠.٣٦ ٣٠ مقبولة ٠.٣٦ ١٢

 مقبولة ٠.٤٧ ٤٩ مقبولة ٠.٤٤ ٣١ مقبولة ٠.٣٧ ١٣

 مقبولة ٠.٤٩ ٥٠ مقبولة ٠.٣٩ ٣٢ مقبولة ٠.٣٩ ١٤

 مقبولة ٠.٣٧ ٥١ مقبولة ٠.٥٢ ٣٣ مقبولة ٠.٤٧ ١٥

 مقبولة ٠.٣٦ ٥٢ مقبولة ٠.٣٥ ٣٤ مقبولة ٠.٣٢ ١٦

 مقبولة ٠.٣٥ ٥٣ مقبولة ٠.٣٨ ٣٥ مقبولة ٠.٤١ ١٧

    مقبولة ٠.٤٢ ٣٦ مقبولة ٠.٤٤ ١٨
 

 * تحذف لعدم وقوعها ضمن المعيار المحدد 

            power discriminationItem قوة تمييز الفقرات (معامل التمييز): -ب
يقصد بالقوة التمييزية للفقرات  هي قدرة فقرات االختبار على التمييز بين الفروق 

ونعني بها  قدرة هذه الفقرات على التمييز بين  ك االختبار ،ذل يقيسه الفردية لالفراد في ما
الطالب الذين حصلوا على درجات مرتفعة والذين حصلوا على درجات منخفضة عند 

من المؤشرات المهمة على صالحية  تعداجابتهم على هذه الفقرات ، اذ ان قوة تمييز الفقرات 
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يادة قوة تمييز الفقرة تجعل االختبار فقرات االختبار والحكم على جودتها ، وذلك الن ز 
 )255: 2009(عالم، التحصيلي جيدا.

ولغرض تحقيق ذلك حددت المجموعتان المتطرفتان (العليا والدنيا) بعد ترتيب درجات 
معادلة معامل  باستعمالافراد عينة التطبيق االستطالعي تنازليا ، وقد حسبت القوة التمييزية 

) ان االختبار يعد جيدا Ebel) ، ويرى (٠.٦٣ -  ٠.٢٥ح بين (تمييز الفقرات وكانت تتراو 
 .                                                                           (Ebel.1972.399)) فما فوق   ٠.٣٠اذ كانت قوة تمييز فقراتة (

ختبار ت االوبعد استخراج قوة تمييز كل فقرة من فقرات االختبار تبين ان جميع فقرا
) ، اذ كانت قوتهما التمييزية ضعيفة ٥٠) والفقرة (٢ستثناء الفقرة (اذات قدرة تمييزية مقبولة ب
) ٥٠، وبذلك اصبح االختبار يتكون من ( من االختبار فاستبعدتدون المستوى المطلوب 

 ) يوضح ذلك.١٢فقرة  ، والجدول (
 )١٢( جدول

 التحصيليمعامالت التمييز لفقرات االختبار يبين 
 التسلسل

 
قوة 

تمييز 
 الفقرة

 التسلسل صال حيتها
 

قوة 
تمييز 
 الفقرة

 التسلسل صالحيتها
 

قوة 
تمييز 
 الفقرة

 صالحيتها

 مقبولة ٠.٦٣ ٣٧ مقبولة ٠.٤٤ ١٩ مقبولة ٠.٤٠ ١

 مقبولة ٠.٣٣ ٣٨ مقبولة ٠.٥٤ ٢٠ ضعيفة *٠.٢٥ ٢

 مقبولة ٠.٥١ ٣٩ مقبولة ٠.٣٣ ٢١ مقبولة ٠.٤٢ ٣

 مقبولة ٠.٤٠ ٤٠ مقبولة ٠.٣٢ ٢٢ مقبولة ٠.٥٥ ٤

 مقبولة ٠.٥٦ ٤١ مقبولة ٠.٣٧ ٢٣ مقبولة ٠.٤٧ ٥

 مقبولة ٠.٤٠ ٤٢ مقبولة ٠.٥٥ ٢٤ مقبولة ٠.٤٠ ٦

 مقبولة ٠.٤٤ ٤٣ مقبولة ٠.٦١ ٢٥ مقبولة ٠.٣٣ ٧

 مقبولة ٠.٣٧ ٤٤ مقبولة ٠.٤٤ ٢٦ مقبولة ٠.٣٥ ٨

 مقبولة ٠.٣٩ ٤٥ مقبولة ٠.٤٣ ٢٧ مقبولة ٠.٥١ ٩

 مقبولة ٠.٤٠ ٤٦ مقبولة ٠.٤٨ ٢٨ مقبولة ٠.٥٢ ١٠

 مقبولة ٠.٤٥ ٤٧ مقبولة ٠.٣٧ ٢٩ مقبولة ٠.٤٤ ١١

 مقبولة ٠.٥٥ ٤٨ مقبولة ٠.٤٠ ٣٠ مقبولة ٠.٤٨ ١٢

 مقبولة ٠.٣٧ ٤٩ مقبولة ٠.٥٩ ٣١ مقبولة ٠.٤٠ ١٣
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 ضعيفة *٠.٢٥ ٥٠ مقبولة ٠.٥٥ ٣٢ مقبولة ٠.٤٤ ١٤

 مقبولة ٠.٦٢ ٥١ مقبولة ٠.٥١ ٣٣ مقبولة ٠.٥٣ ١٥

 مقبولة ٠.٤٨ ٥٢ مقبولة ٠.٣٧ ٣٤ مقبولة ٠.٤٨ ١٦

    مقبولة ٠.٤٨ ٣٥ مقبولة ٠.٤٠ ١٧

    مقبولة ٠.٤٤ ٣٦ مقبولة ٠.٥١ ١٨

 ) لعدم وقوعها ضمن المعيار المحدد . ٥٠،  ٢* تحذف الفقرات (

 فاعلية البدائل الخاطئة : -ج
بارات التحصيلية من نوع االختيار من متعدد يفتر ض ان البدائل الخاطئة في االخت

ان تكون جذابة للتأكد من انها تؤدي الدور الموكل اليها في تشتيت انتباه الطالب الذين 
اليعرفون االجابة الصحيحة وعدم االتكال على الصدفة ،  وبما ان اختيار هذه البدائل يعد 

الذين يختارون احد هذه البدائل في الفئة اجابة خاطئة فمن البديهي ان يكون عدد الطالب 
تجاه االجيد هو ذلك البديل الذي يميز بان البديل  : العليا اقل منه في الفئة الدنيا ، اي

 )                   ٩٣: ٢٠٠٥(الدليمي و المهداوي ،معاكس لتمييز الفقرة . 
لدنيا اكبر من والبديل الخاطىء يعد جيدا اذا جذب عدد من الطالب في المجموعة ا

ويكون  وبعكسة يكون البديل الخاطىء غير فعال وينبغي حذفة ، طالب المجموعة العليا ،
 )١٢٥:  ١٩٩٣البديل اكثر فعالية اذا ازدادت قيمتة  في السالب .  (عودة والخليلي ،

 اجابات الطالب عن كل بديل من بدائل الفقرة ، والهدف من  وقد فحصت
 بة للبدائل الخاطئة  لكي تكون الفقرة صالحة وجيدة ، وبعد ذلك الحصول على قيم سال

Pحساب فاعلية البدائل الخاطئة وجد الباحث انها تتراوح بين ( 

-
P٠.٠٧٤  - P-

Pوهذا ٠.٢٥٩ (
يدل على ان البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي قد جذبت اليها عددا من طالب 

ليا ، لذا تقرر االبقاء عليها جميعا ودون المجموعة الدنيا اكبر من طالب المجموعة الع
 :) ١٣حذف انظر الجدول ( 

 )١٣جدول  (
 الخاطئة لفقرات االختبار التحصيليفاعلية البدائل يبين 

تسلسل 
 الفقرة

البديل 
 الخاطئ

 االول

البديل 
 الخاطئ
 الثاني

البديل 
 الخاطئ
 الثالث

تسلسل 
 الفقرة

البديل 
 الخاطئ

 االول

 الخاطئالبديل 
 الثاني

البديل 
 الخاطئ
 الثالث
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١ - ۰.۰۷٤ - ۰.۱۱۱ - ۰.۲۲۲ ٠.٠٧٤ - ٠.٢٢٢ - ٠.١٤٨ - ٢٦ 

٢ - ۰.۲۲۲ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ٢٧ ٠.٠٧٤ 

٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٣ - ۰.۱۱۱ ٢٨ - ۰.۱۱۱ - ٠.٠٧٤ - ٠.١٨٥ 

٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٤ - ۰.۱۱۱ ٢٩ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ 

٥ - ۰.۱۱۱ - ٣٠ ٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ۰.۲۲۲ - ٠.١٨٥ - ٠.١٤٨ 
٦ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٨٥ - ٠.٢٩٦- ٠.٠٧٤ - ٣١ ٠.٠٧٤ - ٠.١٨٥ 

٠.١٤٨ - ٣٢ ٠.٠٧٤ - ٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٧ - ۰.۲۲۲ - ۰.۲۲۲ 
٠.١٤٨ - ٨ - ۰.۲۲۲ - ٠.١٤٨ - ٣٣ ٠.١٤٨ - ۰.۱۱۱ - ۰.۱۱۱ 
٠.١٨٥ - ٩ - ۰.۲۲۲ - ۰.۱۱۱ ٣٤ - ۰.۲۲۲ - ٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ 

٠.١٨٥ - ١٠ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ٠.١٤٨ - ٣٥ ٠.١٤٨ 
٠.١٨٥ - ٠.١٤٨ - ١١ - ۰.۱۱۱ ٠.١٨٥ - ٠.٢٩٦- ٠.١٨٥ - ٣٦ 

٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ١٢ - ۰.۱۱۱ ٣٧ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٤٨ - ۰.۱۱۱ 
١٣ - ۰.۱۱۱ - ٠.٢٥٩- ٠.١٤٨ - ٣٨ ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ۰.۱۱۱ 
٠.١٨٥ - ١٤ - ۰.۲۲۲ - ٣٩ ٠.٠٧٤ - ۰.۱۱۱ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٨٥ 

١٥ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٤٨ - ٤٠ ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ۰.۲۲۲ - ٠.١٤٨ 
٠.١٤٨ - ١٦ - ۰.۱۱۱ - ٤١ ٠.١٤٨ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ 

٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٤٢ ٠.١٨٥ - ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ١٧ 

١٨ - ۰.۱۱۱ - ٤٣ ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٨٥ - ۰.۱۱۱ 
٠.١٨٥ - ١٩ - ۰.۱۱۱ - ٤٤ ٠.١٤٨ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٨٥ - ۰.۲۲۲ 
٠.٠٧٤ - ٢٠ - ۰.۱۱۱ - ۰.۱۱۱ ٠.١٤٨ - ٠.٠٧٤ - ٠.١٨٥ - ٤٥ 
٤٦ ٠.٠٧٤ - ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ٢١ - ۰.۱۱۱ - ٠.٠٧٤ - ٠.١٤٨ 

٢٢ - ۰.۱۱۱ - ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ٠.٢٥٩- ٤٧ ٠.١٤٨ - ٠.٠٧٤ 

٢٣ - ۰.۲۲۲ - ٠.١٤٨ - ٤٨ ٠.١٨٥ - ٠.١٤٨ - ۰.۱۱۱ - ۰.۱۱۱ 
٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٠.١٤٨ - ٤٩ ٠.٠٧٤ - ٠.١٨٥ - ٠.١٨٥ - ٢٤ 

٠.١٨٥ - ٠.٢٥٩- ٢٥ - ۰.۲۲۲ ٠.١٤٨ - ٠.١٨٥ - ٠.١٤٨ - ٥٠ 
 

   Test  Reliabilityثبات االختبار: -٧
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بأنة االتساق   من الصفات المرغوب فيها في االختبار الجيد ، ويعرف الثبات الثبات
على  هى النتائج نفسها لدى اعادة تطبيقحصلنا علفي النتائج ، ويعد االختبار ثابتا اذا 

 )٣٠: ١٩٨١،وآخرون (الزوبعي االفراد انفسهم وفي ظل الظروف نفسها .
  -وقد تم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين : 
 )  test-retast methodطريقة اعادة االختبار (  -أ

باحث االختبار على استعمل الباحث هذه الطريقة كونها االكثر شيوعًا ، وطبق ال
) طالب ، ثم اعيد تطبيقه بعد اسبوعين من التطبيق ١٠٠العينة االستطالعية المكونة من ( 

 ) ٧٢: ٢٠٠٥االول وهي مدة مناسبة العادة تطبيق االختبار . ( منصور وآخرون ،
وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة معامل ارتباط بيرسون ، والذي بلغ 

 ) . ١٩٧٧مل ثبات جيد  كما يراه ( البياتي واثناسيوس ) وهو معا٠.٨٣(
) ١٩٤: ١٩٧٧( البياتي واثناسيوس ،  

 ) ٢٠ -ريتشاردسون –طريقة (كيودر  -ب
 –استخرج الباحث في هذه الطريقة معامل الثبات باستخدام معادلة (كيودر  

ع الن جميع فقرات االختبار من النو  (Kuder-Richardson-20)) ٢٠ -ريتشاردسون
الموضوعي ،  وان هذه المعادلة تستعمل في حالة االختبارات الموضوعية  التي تكون درجة 

 )٣٥٦: ١٩٩٨(عودة.   .)  ١ – ٠االجابة على الفقرة فيها  (
) وتعد هذه القيمة جيدة ويمكن االعتماد ٠.٨٩وقد بلغت قيمة معامل ثبات االختبار (

كان معامل ثباتها  تعد االختبارات جيدة اذا األدبيات التي العتماد على بعض اب عليها ،
   (Gronlund,1965.p:125)).   ٠.٩٠-٠.٧٠محصورا بين (

 النهائية: صيغتهالتحصيل في اختبار  -٧
ختبار التحصيل ، واستبعاد الفقرات الضعيفة امن العمليات االحصائية الخاصة ب بعد االنتهاء

لكل فقرة اربعة بدائل ، و  ) فقرة٥٠ن (منه ، اصبح االختبار بصيغته النهائية يتكون م
لالجابة ، واحد منها صحيح والثالثة الباقية خاطئة ، وتعطى كل فقرة عند التصحيح درجة 

اذا كانت االجابة خاطئة او متروكة او التي  واحدة اذا كانت االجابة صحيحة ، وصفر
 اً اختبار التحصيل جاهز  وبهذا اصبح ،تعامل معاملة االجابة الخاطئة  امامها اكثر من اجابة

 .أ ) -١١(، الملحق االساسيتين  بيق على مجموعتي البحثللتط
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 اختبار التفضيل المعرفي: -ب 
طلب بناء اختبار وهذا يت ، لمتغيرين التابعين للدراسة الحاليةايعد التفضيل المعرفي احد 

، فبعد اطالع  عةمتتاب وفق خطوات على وقد تمت عملية بناء االختبار،  التفضيل المعرفي
ومن بينها دراسة  الباحث على البحوث والدراسات السابقة المتعلقة بالتفضيل المعرفي ،

المناصير  ) ودراسة (٢٠٠٦) ودراسة (الراوي ٢٠٠٣) ودراسة (العامري ١٩٩٩(خلف 
عينة  تالئم  ) ، وجد ان جميع اختبارات هذه الدراسات ال٢٠٠٧) ودراسة (البصري ٢٠٠٦

حيث المادة العلمية التي تناولتها او المرحلة الدراسية التي طبقت عليها هذه  البحث ، من
 االختبارات .

متطلبات الدراسة الحالية من  الئم يالذي لذا اعد الباحث اختبار التفضيل المعرفي 
اجل اجراء مقارنة بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة ) للتعرف على انماط التفضيل 

 السالمي .لمتوسط في مادة التاريخ العربي اى طالب الصف الثاني االمعرفي لد
في اعداد اختبار التفضيل  (Heath)وقد اعتمد الباحث على تصنيف هيث  

وتتكون كل  سابقا ، قد ذكرت والمكون من اربعة انماط معرفية المعرفي في الدراسة الحالية ،
علومات اوبيانات تمثل حقائق علمية فقرة من فقرات االختبار من عبارة رئيسية تتضمن م

من انماط  اً ة اربع عبارات فرعية تعكس كل عبارة فرعية نمطالعبارة الرئيس وتأتي بعد
ويختلف  التطبيق)  ، المباديء ، التساؤل الناقد ، التفضيل المعرفي االربع (االسترجاع ،

مثل االسترجاع في ية (ب) تتسلسل هذه االنماط في العبارت الفرعية ، فقد تكون العبارة الفرع
ة ي العبارة الرئيسالعبارة الفرعية (د) تمثل االسترجاع ف في حين ان ) ،١ة (العبارة الرئيس

وعلى الطالب ان  ) ، وذلك يكون دون علم الطالب بما تمثله العبارة الفرعية من نمط ،٢(
ة الفرعية التي تمثل ) للعبار ٤اذ يعطي الرقم ( حسب تفضيله لها ،بيرتب العبارات الفرعية 

) للعبارة الفرعية التي تمثل المستوى ٣ثم يعطي الرقم ( للمعلومة ، المستوى االول في تفضيله
) للعبارة الفرعية التي تمثل المستوى الثالث في ٢والرقم ( الثاني في تفضيله للمعلومة ،

ابع في تفضيله للمعلومة ) للعبارة الفرعية التي تمثل المستوى الر ١والرقم ( تفضيله للمعلومة ،
تساوي  التي ، وتعطى درجة للطالب في كل نمط من انماط التفضيل المعرفي االربعة

ويعد  مجموع الدرجات التي حددها الطالب لكل عبارة من العبارات التي تمثل هذا النمط ،
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الطالب مفضال لنمط معين اذا حصل على درجة اكبر من الدرجات التي حصل عليها في 
 ماط الباقية.االن

 خطوات اعداد اختبار التفضيل المعرفي:
 تحديد فقرات االختبار: -١

كل منها تتضمن عبارة ف) فقرة ٣٠فقرات اختبار التفضيل المعرفي البالغة( حددت
 رئيسية تشتمل على اربع عبارات فرعية تمثل االنماط االربعة.

حتوى المادة الدراسية وقد روعي في اعداد فقرات االختبار على ان تكون شاملة لم
المقرر تدريسها لطالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي مع مراعاة 

 .للمادة التي درست خالل مدة التجربة  تغطيتها لالهداف السلوكية
 اعداد الصيغة االولية لالختبار : -٢

كتابة مفتاح التصحيح و  ، والعبارات الفرعية ، ةبعد تحديد فقرات االختبار الرئيس
 فأعدت ، هبعض التعديالت علي وأجريتالمناسب لالختبار عرض على االستاذ المشرف 

 .يغة االولية لالختبارصال
 صالحية فقرات االختبار: -٣

ة لبناء االختبارات وتقدر هذه ات االختبار من المتطلبات الرئيسان صالحية فقر 
من المحكمين المتخصصين في المجال  الصالحية عادة بعرض االختبار على مجموعة

 )٤١٠: ٢٠٠٣(فان دالين، المراد قياسة .
والمتخصصين في طرائق  ، الحالي على مجموعة من الخبراء وقد عرض االختبار

متوسط الي ناالسالمي للصف الثا وبعض مدرسي مادة التاريخ العربي ، التدريس وعلم النفس
تأكد من مدى صالحية الفقرات ووضوحها  ، وبعد )  لل٧خبيرا ملحق ( )١٨والبالغ عددهم (
الوسيلة االحصائية (مربع كاي) ، تبين ان جميع فقرات اختبار  باستعمالتفريغ البيانات 

) المحسوبة لجميع الفقرات ٢التفضيل المعرفي ذات داللة احصائية اذ كانت قيمة كاي (كا
ت النسبة المئوية( ) وتح١٠.٨٨) هي (١) ودرجة حرية (٠.٠٥عند مستوى داللة (

) لذلك عدت جميع فقرات ٣.٨٤) فأكثر ، وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة (٨٨.٨٨
 ) يوضح ذلك . ١٤االختبار صالحة في قياس التفضيل المعرفي لدى الطالب ، والجدول( 

 ) ١٤جدول( 
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باراتها ة وعرئيسقيمة مربع كاي لمعرفة صالحية فقرات اختبار التفضيل المعرفي اليبين 
 الفرعية

 
 الفقرات الرئيسية وعباراتها الفرعية

 عدد
 الموافقين

 عددغير
 الموافقين

 النسبة
 المئوية

 قيمة كا
 المحسوبة

 الداللة
 االحصائية

-ج-ا -٤ج) (-ب-٢د) (-ج-ب-ا-١(
د) -ج-ب-ا-٦د) (-ج-ب-ا-٥د) (

-ب -٩د)( -ب-ا-٨د) (-ج-ب-ا-٧(
د) -ج-ب-ا-١١د)(-ج-ب-ا-١٠ج) (

- ١٤د) (-ب-١٣) (د-ج-ب-ا-١٢(
-ب-١٧د)(-ج-ب-ا-١٦د) (-ج-ب
-ب-ا-١٩د) (-ج-ب-ا-١٨د) (-ج

د) -ج-ب-ا-٢١د)(-ج-ب-ا-٢٠ج)(
-ا-٢٤ج) (-ب-ا-٢٣د) (-ج-ب-٢٢(

ب) -ا-٢٦د) (-ج-ب-ا-٢٥د) (-ج-ب
د) -ج-ب-ا-٢٨د) (-ج-ب-ا-٢٧(
 د) -ج-ب-ا-٣٠د)       (-ج-٢٩(

 
 

١٨ 

 
 
٠ 

 
 

١٠٠% 

 
 

١٨ 

 
 

 دالة
 

ج) -٨ب) (-٤د) (-ج-ب-ا-٣د) (-٢(
-ب-ا-١٥ا) (-١٤ا) (-١٣د) (-ا-٩(
-٢٦د) ( -٢٣ا) (-٢٢ا) (-١٧د) (-ج
 ب)-ا-٢٩د) (-ج

 
١٧ 

 
١ 

 
٩٤.٤٤% 

 
١٤.٢٢ 

 
 دالة

 دالة ١٠.٨٨ %٨٨.٨٨ ٢ ١٦ د) -١٩ج)  (-١٣ا) (-٢(
 )٣.٨٤) القيمة الجدولية(١) ودرجة الحرية(٠.٠٥مستوى الداللة (

 :التطبيق االستطالعي-٤
ار التفضيل المعرفي على عينة استطالعية عشوائية بلغ حجمها طبق الباحث اختب

في محافظة ) طالب من طالب الصف الثاني المتوسط في متوسطة  ( ابن سينا ) ١٠٠(
الذين درسوا المادة العلمية نفسها (موضوع البحث) ، وطلب منهم قراءة تعليمات القادسية 
ة وقراءة العبارت الرئيس قرات وغموضها ،وبيان مدى وضوح صياغة الف ، وفقراته ، االختبار

 ، وترتيب هذه العبارات على درجة تفضيلهم  تأتي بعدهاوالعبارات الفرعية التي 



 ......................................................................... منهج البحث واجراءاته -الثالثالفصل 
 

 ۱۰۱ 

 عنالزمنية التي تستغرقها االجابة  المدةوبعد التطبيق االستطالعي حدد الباحث ، لها 
، والتي تراوحت االختبار وذلك بتسجيل الوقت المستغرق الجابة اسرع طالب وأبطا طالب 

زمة لالجابة عن االختبار بمعدل الوقت ال) دقيقة ، وبذلك حددت المدة ال٦٠-٤٠بين (
 -:اآلتي) دقيقة من خالل القانون ٥٠المستغرق وهو (

 زمن اسرع طالب   +   زمن ابطأ طالب                                       
-----------------------------------زمن االختبار  =              

- 
                                                            ٢ 

 )٤٣:  ٢٠٠٤(عبد الحفيظ وآخرون،                                                     
وظهر ذلك من قلة  ، وفقرات االختبار ، كذلك تم التحقق من وضوح تعليمات

 .هختبار وطريقة االجابة عليعن اال استفسار الطالب
   (Test Item A nalysis) التحليل االحصائي لفقرات االختبار -٥

،  من االعتبارات االساسية في بناء االختبار الجيد عملية التحليل االحصائي
وتتضمن عملية تحليل فقرات االختبار فحص استجابات الطالب عن كل فقرة من فقرات 

 )     ٦٧: ٢٠٠١،وآخرون (العجيلي روق الفردية للصفة المقاسة.االختبار للتمييز بين الف
وقد قام الباحث بتحليل فقرات االختبار ومعرفة مدى قوة تميزه بين الطالب من خالل 

 االجراءات االتية : 
            power discriminationItem قوة تمييز الفقرات (معامل التمييز): -ا
لتمييز بين الطالب الذين يمتلكون اكبر قدر من وتعني امكانية الفقرة على ا 

 )٢٣٦: ٢٠٠٠(ملحم،. المعلومات والطالب الذين يمتلكون اقل قدر من المعلومات 
ان قوة التمييز هي" قدرة الفقرة على اظهار الفروق الفردية والتمييز   Stanleyويرى (ستانلي)

صفة التي يقيسها والدنيا فيما يخص ال ، بين الطالب ذوي المستويات العليا
  (Hopkins&Stanley,1972.P:450)االختبار".

) ١٠٠( اوالجل التحقق من ذلك  رتبت درجات العينة االستطالعية البالغ عدده 
%) من االستمارات  الحاصلة على الدرجات العليا و ٢٧واختيرت ( ،تنازليا  ترتيباً  طالب

ستعمال اواحتسبت القوة التميزية ب %) من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا ،٢٧(
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) لعينتين مستقلتين للتعرف على مدى داللة الفروق بين متوسط T-Testاالختبار التائي (
درجات المجموعتين (العليا والدنيا)  لكل فقرة من فقرات االختبار ولكل نمط من انماط 

عند مستوى  ئيااحصا داليتضح ان الفرق )  ١٥التفضيل المعرفي ، ومن خالل الجدول ( 
) اذ كانت القيم التائية المحسوبة النماط التفضيل المعرفي ٥٢) ودرجة حرية (٠.٠٥داللة (

االربعة (االسترجاع ، التساؤل الناقد ، المبادىء ، التطبيق ) اعلى من القيمة الجدولية 
 .االختبار ذات قدرة تمييزية جيدة ان جميع فقرات يتضح) ، ومن ذلك ٢البالغة (

 ) ١٥ل ( جدو
 اليجاد القوة التمييزبة لفقرات اختبار التفضيل المعرفيالمحسوبة القيمة التائية يبين 

 بأنماطه االربعة
 التساؤل االسترجاع النمط

 الناقد
 التساؤل االسترجاع النمط التطبيق المبادىء

 الناقد
 التطبيق المبادىء

 القيمة  الفقرة
 التائية

 القيمة 
 التائية

 القيمة 
 يةالتائ

 القيمة 
 التائية

 القيمة  الفقرة
 التائية

 القيمة 
 التائية

 القيمة 
 التائية

 القيمة 
 التائية

٣.٣٨ ٢.٠٧ ٢.٥٤ ٢.٠٧ ١٦ ٣.٤٨ ٥.٦٠ ٤.٥٠ ٢.٤٥ ١ 

٢.٠٧ ٢.١٣ ٣.٨٢ ٢.٢٤ ١٧ ٤.٣٣ ٣.٢٠ ٢.٥٥ ٢.٢٠ ٢ 
٢.٠٥ ٢.١٠ ٣.٠٦ ٢.٠٩ ١٨ ٣.٠٢ ٤.٥٤ ٢.٧٨ ٢.٠٦ ٣ 

٣.٢٩ ٢.١١ ٢.٠٣ ٢.٣٨ ١٩ ٢.١٦ ٢.١٠ ٢.٣٤ ٢.١٦ ٤ 

٢.٣٤ ٢.١٥ ٤.٨٣ ٢.٤٢ ٢٠ ٢.٦٣ ٣.٠٨ ٢.٣٠ ٢.٦٦ ٥ 

٢.٠٢ ٢.٢٢ ٣.٢٣ ٢.٠٤ ٢١ ٢.١٥ ٤.١٦ ٢.٣٧ ٢.١٦ ٦ 

٢.٣٢ ٢.٩٦ ٢.٣٥ ٣.١٩ ٢٢ ٢.١٤ ٢.٥٤ ٢.٥٦ ٢.٠٨ ٧ 
٢.٠٦ ٢.١٠ ٢.١٥ ٢.٠١ ٢٣ ٢.١١ ٢.٤٣ ٣.٧٨ ٢.١١ ٨ 

٢.٢٢ ٢.٠١ ٤.٠٢ ٢.٣٢ ٢٤ ٢.٦٣ ٣.٥٢ ٥.١٧ ٢.٦٧ ٩ 

٢.٢٠ ٢.٢٠ ٢.٠٩ ٢.٩٤ ٢٥ ٢.٠٥ ٣.٢١ ٣.٩٣ ٢.١٨ ١٠ 

٣.٤١ ٣.٤٤ ٢.١١ ٢.١٨ ٢٦ ٢.٣٥ ٣.١٢ ٢.٩٣ ٢.١١ ١١ 

٤.٢٥ ٢.٦٢ ٢.٠٣ ٢.٢٩ ٢٧ ٢.٢٠ ٢.٠٥ ٢.٨٩ ٢.٢٥ ١٢ 
٣.٦٦ ٢.٠٥ ٢.١٠ ٢.٣٢ ٢٨ ٢.٢٣ ٢.٠٠٠ ٢.٦٠ ٣.٥٧ ١٣ 

٢.٠٢ ٢.٠٢ ٣.٠٤ ٢.٢٥ ٢٩ ٢.٧٩ ٢.٢٠ ٢.٢٢ ٢.٥٦ ١٤ 

٢.٠٧ ٣.٤٩ ٢.٠٣ ٢.١٦ ٣٠ ٢.٨ ٣.١٣ ٣.٤٩ ٢.٨٨ ١٥ 
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          Test Validityصدق االختبار:  -ب
بمعنى ان  : اي ، يعني بة قدرة االختبار على قياس الصفة التي صمم لقياسها 

يقيسها وال يقيس شيئا اخر بدال منها.  هختبار يقيس الوظيفة التي يزعم اناالختبار الصادق ا
 )١٨٤: ٢٠٠٢(سالمة، 

(للمعرفة والفهم والتطبيق)  هحالي يتحدد بمدى دقة قياس فقراتوان صدق االختبار ال 
متوسط وكذلك بمدى شموله على محتوى الفي مادة التاريخ العربي االسالمي للصف الثاني 

يكون ممثال لموضوعات المادة الدراسية  عندمااالختبار ذا صدق عال  يعداذ ، هذه المادة 
   &Stanley,1972.P:102) (Hopkinsواالهداف السلوكية. 

نوعين من الصدق   ستخراجابوللتحقق من صدق اختبار التفضيل المعرفي قام الباحث 
 -هما:

   Face Validit الصدق الظاهري    :-1
تم التحقق من الصدق الظاهري بعرض اختبار التفضيل المعرفي على مجموعة من  

هم ؤ وقد اخذت آرا) ، ٧الملحق( صين في طرائق التدريس وعلم النفسالمحكمين والمتخص
واالهداف السلوكية  من حيث مدى شموليتة لمحتوى المادة العلمية صالحية االختبار عن

في قياس كل نمط من االنماط  والفرعية وصالحيتها ، ةالرئيس االختبارت وصياغة فقرا
 ) .١٠٠( الصفحة تنظراالربعة 

  Construct validity:   ءصدق البنا
و تحليل درجات االختبار استنادا الى الخاصية المراد قياسها ، يقصد بصدق البناء ه 

االختبار على قياس خاصية معينة  اوهو عبارة عن المدى الذي يساعدنا في تحديد قدرة
(Anastasi,1976.P:151) ،ستعمال الالختبار ب ءبناالاحث من صدق ولقد تحقق الب

وان هذ االجراء يضيف  ، ل مستقلولكل نمط بشك ، اسلوب عالقة الفقرة بالدرجة الكلية
 لالختبار عدة ميزات ومنها:

 ن ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار يبين مدى ترابط فقرات االختبار فيما إ -أ 
 بينها .
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التي يسعى  نفسها ان كل فقرة تقيس الخاصية إذ هيجعل االختبار متجانسا في قدرت -ب 
 ) .٤٧ :٢٠٠٥االختبار لقياسها  (شحل،

 حدهج معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لكل نمط على استخر ومن اجل تحقيق ذلك  
) طالب لكل ١٠٠ستعمال معادلة معامل ارتباط بيرسون بين درجات العينة المكونة من (اب

 وبين درجاتهم الكلية في كل نمط من انماط التفضيل المعرفي في االختبار. ، فقرة
                                                          (Nie&Others,1975.P:16)         
) ٠.٠٥وقد اثبتت النتائج ان جميع فقرات االختبار دالة احصائيا عند مستوى داللة ( 

بوصفها ) وقد اعتمدت ٠.١٩٥) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الجدولية (٩٨وبدرجة حرية (
) يوضح معامالت االرتباط لكل نمط  ١٦صادقة ، والجدول  ( لقبول الفقرة وعدها  معياراً 

 من االنماط االربعة.
 )١٦جدول  (

 الكلية لمكونات اختبار التفضيل المعرفي عالقة الفقرة بالدرجةيبين 
 التساؤل االسترجاع النمط

 الناقد
 التساؤل االسترجاع النمط التطبيق المبادىء

 الناقد
 التطبيق المبادىء

مل معا الفقرة
 *االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

معامل 
 االرتباط

٠.٢٠٧ ٠.٤٠٢ ٠.٥٢٩ ٠.١٩٦ ١٦ ٠.٣٠٨ ٠.٢٢٢ ٠.٢٠٧ ٠.٢١٥ ١ 

٠.٢١٣ ٠.٣٠١ ٠.٣٠١ ٠.٢٥٥ ١٧ ٠.٣٨٣ ٠.٢٤٩ ٠.٢٦٦ ٠.٣٢١ ٢ 
٠.٢٠٦ ٠.٢٩١ ٠.٢٩٦ ٠.٣٠٥ ١٨ ٠.٣٩٨ ٠.٣١٤ ٠.٣٠٢ ٠.٢٠٩ ٣ 

٠.٢٠١ ٠.٢٨٥ ٠.٣٠٣ ٠.٢٢٦ ١٩ ٠.٥٣٤ ٠.١٩٧ ٠.١٩٨ ٠.٣٥١ ٤ 

٠.٢٠٢ ٠.٢٣٨ ٠.٣٣١ ٠.٢١٠ ٢٠ ٠.١٩٦ ٠.٢٠٥ ٠.٢٢٨ ٠.٢٤٤ ٥ 

٠.٢٠٣ ٠.٥٩٢ ٠.٥٥٣ ٠.٢٧١ ٢١ ٠.٤٠٤ ٠.٣٠٨ ٠.٣٥٦ ٠.٢٠٨ ٦ 

٠.٤٠٦ ٠.٢٨٣ ٠.٢٥٨ ٠.٢٢٠ ٢٢ ٠.٢١١ ٠.١٩٦ ٠.١٩٦ ٠.٢٧٣ ٧ 
٠.٢١٨ ٠.٢١٣ ٠.٢٥٤ ٠.٢٣٦ ٢٣ ٠.١٩٨ ٠.٢٠١ ٠.٣٢٠ ٠.٢٢٣ ٨ 

٠.٢٥٨ ٠.٢٣٥ ٠.٣١٢ ٠.٣٠٩ ٢٤ ٠.٢٠٤ ٠.٢٦١ ٠.٣٩١ ٠.٢٤٦ ٩ 

٠.٢٧١ ٠.٣٨٩ ٠.٢٨٣ ٠.٢٣٦ ٢٥ ٠.٢٩٨ ٠.٣٩٠ ٠.٤١٤ ٠.٢٢٦ ١٠ 

٠.٣٣٥ ٠.٦٤٣ ٠.٣٠١ ٠.٣٠٤ ٢٦ ٠.٣٦٠ ٠.٢٥١ ٠.٣٢٢ ٠.٢٠٩ ١١ 

٠.٢٣٢ ٠.٢٩٦ ٠.٢٩٦ ٠.٢٦٩ ٢٧ ٠.٢٦٤ ٠.٧٨٤ ٠.٢٠٩ ٠.٢١٣ ١٢ 
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٠.٣٧٦ ٠.٢٦٤ ٠.٣٨٠ ٠.٢٤٨ ٢٨ ٠.٤٦٢ ٠.٤٧٣ ٠.٢٥٩ ٠.٢١٦ ١٣ 

٠.٢٠٣ ٠.٢٠٦ ٠.٢٠٧ ٠.٢٠٩ ٢٩ ٠.١٩٩ ٠.٢٤٣ ٠.٢٠١ ٠.٣٥٢ ١٤ 

٠.٣١٢ ٠.٣٥٠ ٠.١٩٦ ٠.٢٢٠ ٣٠ ٠.٢٤١ ٠.٢٣٢ ٠.١٩٧ ٠.٢٤٠ ١٥ 
 . )٩٨) ودرجة حرية (٠.٠٥) عند مستوى الداللة (٠.١٩٥ارن بالقيمة الجدولية البالغة ( * تق

   Test  Reliabilityثبات االختبار:    -ـج
الثبات هو ثبات نتائج االختبار تقريبا في المرات المتعددة التي يطبق فيها االختبار ، 

 )                                                     ١٤٥: ٢٠٠٥(الزيود وعليان، . هويعتمد علي ههو اختبار موثوق ب واالختبار الثابت
  -استخرج الباحث معامل الثبات الختبار التفضيل المعرفي بطريقتين هما :و 

 طريقة اعادة االختبار  -أ
) طالب بعد مرور ١٠٠اعاد الباحث تطبيق االختبار على عينة مكونة من (  

اسبوعين على التطبيق االول ، وهي مدة مناسبة للتخلص من عامل التذكر عند المفحوصين 
يرة ، وتجنب اثار النمو الجسمي والعقلي لديهم اذا كانت المدة طويلة . ( اذا كانت المدة قص
 ) ٧٤: ٢٠٠٥منصور وآخرون ،

وبعد استخراج معامل الثبات النماط التفضيل المعرفي االربعة باستخدام معادلة 
) ومعامل االرتباط لنمط ٠.٧٩معامل ارتباط بيرسون بلغ معامل االرتباط لنمط االسترجاع ( 

) ومعامل االرتباط لنمط ٠.٧٤) ومعامل االرتباط لنمط المبادئ (٠.٧٧ل الناقد (التساؤ 
) ، وجميعها تشير الى ان معامالت ثبات انماط التفضيل المعرفي جيده ٠.٧٢التطبيق (
 :) يوضح ذلك١٧والجدول (

 )١٧جدول (
 يبين معامل الثبات النماط التفضيل المعرفي االربعة بطريقة اعادة االختبار

 نمط التطبيق نمط المبادىء نمط التساؤل الناقد نمط االسترجاع نمطال

 معامل
 الثبات

 
٠.٧٩ 

 
٠.٧٧ 

 
٠.٧٤ 

 
٠.٧٢ 

 
  Cronbach Alfaمعادلة الفا كرونباخ   -ب 

 ستخراج ثبات االختبار بطريقة معامل االتساق الداخلي الباحث بوقد قام ا
 عادلة الثبات على اساس معادلة (الفا كرونباخ) فقد اشتق (كرونباخ) صورة عامة لم
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ننلي  ويشير) ، Alpha – coefficinent ( (كودر ريتشاردسن) سماها معامل الفا
(Nunnally)  . الى ان معامل الفا يزودنا بتقدير جيد للثبات في اغلب المواقف 

(Nunnally,1978.P:330)            
الى اخرى ، وقد استخرج  ةمدمن  هالطريقة الى اتساق الفرد في ادائوتستند هذه 

معامل الفا كرونباخ لكل نمط من انماط التفضيل المعرفي االربعة ( االسترجاع ، التساؤل 
) وقيمة الفا ٠.٧٦الناقد ، المبادىء ، التطبيق ) فكانت قيمة الفاكرونباخ لنمط االسترجاع ( 

) ٠.٦٩كانت (ئ لمبادا قيمة الفاكرونباخ لنمط ا) وام٠.٧٣كرونباخ لنمط التساؤل الناقد (
 ) يوضح ذلك .١٨) والجدول (٠.٨١وقيمة الفا كرونباخ لنمط التطبيق (

 )١٨جدول (
 ستعمال الفا كرونباخانماط التفضيل المعرفي االربعة  بمعامل الثبات ال يبين 

 نمط التطبيق نمط المبادىء نمط التساؤل الناقد نمط االسترجاع النمط

 معامل
 الثبات

 
٠.٧٦ 

 
٠.٧٣ 

 
٠.٦٩ 

 
٠.٨١ 

 

) ان معامالت الثبات الختبار التفضيل المعرفي لالنماط ١٨يتضح من الجدول (
وهي قيم تعتمد في عد االختبار  ، ) فاكثر٠.٦٩االربعة جيدة  وكانت قيم معامل الفا لها (

 -ثابت وفقا للمستويات االتية:
 يعد معامال مرتفعا ٠.٧٥ -٠.٥٠من  -١

 ) ١٩٤: ١٩٧٧( البياتي واثناسيوس،.فعا جدافما فوق يعد معامآل مرت ٠.٧٥من  -٢

 صياغة تعليمات االختبار وورقة االجابة المرفقة مع االختبار: -٦
التعليمات الخاصة باختبار التفضيل المعرفي للتأكد من وضوح الفقرات  صيغت

 فقرة دون اجابة ةيأب اليترك الطأّال والتأكيد على  ، وترتيب االجابات المفضلة لدى الطالب
 .) ١٢ملحق (االختبار  عنكذلك اعطي مثال يوضح كيفية االجابة  ،

) درجات لالختيار االول ٤وقد بين الباحث معايير تصحيح االختبار بحيث تعطى (
) درجات لالختيار الثاني  ٣للطالب مهما كان نمط التفضيل المعرفي للعبارة الفرعية ، و(

 رابع .ة لالختيار الج) در ١) لالختيار الثالث و(٢و(
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ة لكل نمط من االنماط االربعة ، ومن ثم تجمع الدرجات الخاصة بالعبارات الفرعي
التي تمثل درجة تفضيل الطالب لذلك النمط ، فتكون درجة الطالب النهائية في ذلك النمط 
 مساوية لمجموع الدرجات التي سجلت امام كل اختيار للعبارات الفرعية التي تمثل ذلك 

ن انماط التفضيل كل درجة تمثل نمطا مف ، كون لكل طالب اربع درجاتوبذلك ي، النمط 
 .المعرفي االربعة

 الصيغة النهائية الختبار التفضيل المعرفي:
ختبار التفضيل المعرفي ، اصبح االختبار امام العمليات االحصائية الخاصة ببعد ات

ا اربع عبارات فرعية ة تتضمن كل عبارة منه) عبارة رئيس٣٠نهائية يتكون من (بصيغته ال
موزعة على انماط التفضيل المعرفي االربعة بالتساوي ، وبذلك اصبح اختبار التفضيل 

من خالل ورقة المعرفي جاهز للتطبيق على مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة) ، 
 أ) . -١٢االجابة المرفقة مع االختبار ملحق (

 مفتاح تصحيح االختبار 
 لتصحيح اختبار التفضيل المعرفي بعد اجابة مجموعتي البحث  مفتاحاً اعد الباحث  

( التجريبية والضابطة ) على االختبار ووفقًا لمفتاح التصحيح تجمع الدرجات على ضوء 
 ب) .  -١٢اجابات الطالب على االختبار ملحق (

 
 

 : تطبيق التجربة:تاسعاً 
 لمجموعتي البحث ، ١١/١٠/٢٠٠٩حد المصادف االق التجربة يوم بدأ الباحث بتطبي -١

 .  ٣/١/٢٠١٠وانتهت يوم االحد  ، وبواقع حصتين اسبوعيا لكل منهما

نظم الباحث بالتعاون مع ادارة ثانوية الرازي للبنين جدول توزيع الحصص االسبوعي  -٢
والخاص بمادة التاريخ العربي االسالمي للصف الثاني المتوسط ،لمجموعتي البحث وبشكل 

 متساوي.

 جموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) بنفسه إذ درست درس الباحث م -٣
المجموعة التجريبية على وفق خطوات استراتيجية مكفرالند ( الدفاع عن وجهات النظر ) 

 والمتمثلة بـ :
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 -تحديد الموضوع المدروس : - أ

 يبدأ المدرس بتحديد الموضوع المراد دراسته داخل غرفة الصف . 
 -اقتراح وجهات نظر متعددة :-ب

 يقدم الطالب وجهات نظر متعددة ومتنوعة عن الموضوع المراد دراسته .
 -اختيار وجهة نظر معينة : -جـ

بعد عرض وجهات النظر واقتراحها يتم تحديد وجهة النظر االكثر دقة من لدن الطالب ، 
 ومن خالل عمل جماعي . 

 -تقديم االدلة والبراهين : -د
يبدأ الطالب المؤيدين لوجهة النظر هذه بتقديم االدلة بعد تحديد وجهة النظر االكثر دقة 

 والبراهين التي تؤيد صحتها . 
 -ترتيب االدلة والبراهين : -هـ 

 ترتب العبارات والبراهين المؤيدة لوجهة النظر المختارة بعبارة تكون اكثر دقة .
 -اختيار وجهة نظر اخرى مختلفة : -و

وجهة نظر اخرى عن الموضوع المدروس يطلب المدرس من الطالب عرض او تحديد 
 تختلف عن وجهة النظر السابقة . 

  -تشجيع الطالب على المشاركة الجماعية: -ز
بعد تحديد وجهة النظر االخرى ، والمختلفة عن وجهة النظر االولى يوجه المدرس الطالب 

 الى مناظرة جماعية يشترك فيها جميع الطالب داخل الصف . 

التحصيل على مجموعتي البحث بعد انتهاء التجربة يوم االثنين  طبق الباحث اختبار -٤
 . ٢٨/١٢/٢٠٠٩المصادف 

 . ٣/١/٢٠١٠طبق الباحث اختبار التفضيل المعرفي يوم االحد المصادف  -٥

 : الوسائل االحصائيةعاشراً 
 : ) لعينتين مستقلتينT-testاالختبار التائي ( -١

ث في بعض المتغيرات ( العمر الزمني يجاد التكافؤ بين مجموعتي البحإل استعمل      
الذكاء ، التحصيل الدراسي السابق) ، وحساب القوة التمييزية لفقرات اختبار  للطالب ،
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التفضيل المعرفي ، ومعرفة داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 
 والضابطة  في اختباري التحصيل والتفضيل المعرفي .

  
 

                                                   ت =
 
 

 

 إذ تمثل
١س 

 = الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية .  
٢س

 = الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة . 
 ) = عدد أفراد المجموعة التجريبية .١(ن
 ) = عدد أفراد المجموعة الضابطة .٢(ن
١(ع

 ) = التباين للمجموعة التجريبية .٢
٢(ع

 تباين للمجموعة الضابطة .                    ) = ال٢
)٢٠٧،  ٢٠٠٤(البلداوي ،   

 
 

 )  :  Chi-  Sqware(     )٢مربع كاي  ( كا -٢
يجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة ) في متغير إلهذه الوسيلة استعملت 

اختباري التحصيل والتفضيل التحصيل الدراسي لألب واألم ، ولتحليل آراء الخبراء لفقرات 
 المعرفي .
                                                               ٢مج ( ل ـ ق )                        

                                                               =  ـــــــــ ٢كا               

 ق                                    
 ن:إاذ 

 ل : التكرار المالحظ .

۱)ع۱-۱(ن
۲) ع۱-۲+ (ن ۲

۲ 

 )۲-۲+ن۱(ن

۱ 
 

 ۱ن
+ ۱ 

 

 ۲ن
] [ 

 ۱س
 - 

 ۲س
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 ق : التكرار المتوقع  .
 ) ٢٩٣:   ١٩٧٧،  البياتي واثناسيوس(                                                 

 ):Item difficultyمعامل الصعوبة ( معادلة  -٣ 
 استعملت في حساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي    

                            × ١٠٠   
 

 اذ تمثل :
 ب : معامل صعوبة الفقرة .  

 اجابات صحيحة على الفقرة .  اجابو أر : عدد من 
 ن : العدد الكلي للمفحوصين الذين طبق االختبار عليهم . 

 ) ٣١٩:  ٢٠٠٦( رضوان ،                                                              

): استعملت في حساب قوة تمييز كل فقرة Item discriminationمعامل تمييز الفقرة ( -٤
 من فقرات االختبار التحصيلي : 

  
 

 اذ تمثل ت : قوة تمييز الفقرة .
 م ع: مجموعة االجابات الصحيحة للمجموعة العليا . 
 م د: مجموعة االجابات الصحيحة للمجموعة الدنيا. 

 دد االفراد في كل من المجموعتين العليا والدنيا. ك : نصف مجموع ع١/٢
 ) ٧٩ :١٩٨١واخرون،  (الزوبعي                                                

 صحيحة :الغير  معادلة فعالية البدائل -٥

 صحيحة لفقرات االختبار التحصيلي :الغير ي معرفة البدائل استعملت ف
 ن د م –ن ع م              

 = ـــــــــــــت 

 ن                  
 إذ تمثل :

 ب=
 ر
 ن

 م د –م ع 
 ك ۲/  ۱

 

               ت= 
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 ت : فعالية البدائل .
 ن ع م :  عدد األفراد الذين اختاروا البديل من المجموعة العليا .

 ن د م : عدد األفراد الذين اختاروا البديل من المجموعة الدنيا  .       
    ن :   عدد األفراد في إحدى المجموعتين  .                 

 ) ١٢٥ :١٩٩٣، والخليلي (عودة                                                        
 :  Kuder –Richardson- 20:      ٢٠ -ريتشارد سون -ودريك معادلة -٦

 لحساب معامل ثبات اختبار التحصيل . استعملت
 خ ف)×مجـ (ص ف -ن                     ع                   

 ــــــــــ       (     ـــــــــــ         )   ر = 
  ٢ع                               ١-ن                 

 -ان : إذ
 ص ف : نسبة الطلبة الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة.

 خ ف  : نسبة الطلبة الذين أجابوا عن الفقرة إجابة غير صحيحة.
 لبة على فقرات االختبار.: التباين في إجابات الط      ٢ع

 ) ٢٦٥: ٢٠٠٠(ملحم،                                ن    :  عدد فقرات االختبار.     
 ) :Prearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ( -٧
الستخراج معامل الثبات الختباري التحصيل والتفضيل المعرفي بطريقة االعادة ، استعمل  
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمكونات اختبار التفضيل المعرفي . الستخراجو 

 
 
 

  اذ تمثل 
 ر : معامل ارتباط بيرسون .       

 ن : عدد افراد العينة .
 س : قيم المتغير األول .

 ص : قيم المتغير الثاني .                  

 

 (مج س) (مج ص) –ن مج س ص  ر = 

 ]۲(مج ص) – ۲] [ن مج ص۲(مج س) – ۲[ن مج س
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) ١٨٣: ١٩٧٧البياتي واثناسيوس ، (  
 :كروبناخ  - الفا معادلة -٨
 في حساب ثبات اختبار التفضيل المعرفي استعملت 
 
 أن :  إذ
 ف : تباين الدرجات على كل فقرة  ٢ع 
 س : تباين الدرجات على االختبار  ٢ع 
 )٣٤٨: ١٩٩٨(عودة،                                                       

 ضمن نظام )  SPSS . 10.0 (هذا وقد استعان الباحث بالحقيبة اإلحصائية
   )2003 (Window  
  

a= 
 ن 

 ) ( )۱-(ن
 ف ۲مج ع

 -۱ س ۲ع



 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 

 

 : عرض النتائج . أوالً 

 ثانيا : تفسير النتائج .

 ثالثا  : االستنتاجات .

 رابعا : التوصيات .

 خامسا : المقترحات . 
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 عرض النتائج وتفسيرها 
 هفســـيرها فـــي ضـــوء معطيـــات البحـــث وهدفيـــوت ، للنتـــائج يتضـــمن هـــذا الفصـــل عـــرٌض  

 بوصـفهما اداتـينعتمـدا التحصـيل والتفضـيل المعرفـي الـذين ا ارياختبوفرضياته ، بعد تطبيق 
 فـــــــي هـــــــذا البحـــــــث ، وألجـــــــل التحقـــــــق مـــــــن فرضـــــــيات البحـــــــث أتبـــــــع الباحـــــــث اإلجـــــــراءات 

 :  اآلتية
 :عرض النتائج  أوًال :

 التحصيل الدراسي  -١
) ٠.٠٥داللـة (العند مسـتوى  احصائيا دال فرقوجد يال  : ( االولى ية الصفريةالفرض

مكفرالنــد ومتوســط درجــات الطــالب  بإســتراتيجيةبــين متوســط درجــات الطــالب الــذين يدرســون 
ه الفرضـية التحقـق مـن هـذ ولغـرض )الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية في اختبـار التحصـيل 

 (التجريبيــــــــــــــة ار التحصــــــــــــــيل للمجمــــــــــــــوعتين بيانــــــــــــــات الطــــــــــــــالب فــــــــــــــي اختبــــــــــــــ ، فرغــــــــــــــت
واالنحـــــراف  ، المتوســــط الحســـــابي فاســـــتخرج إحصـــــائيا وعولجــــت) ١٣ملحـــــق () والضــــابطة 

أن المتوســـط وقـــد تبـــين المعيـــاري لكـــل مجموعـــة مـــن المجمـــوعتين ( التجريبيـــة والضـــابطة ) ، 
) وبـانحراف معيـاري ٧٣,٤٢في اختبار التحصـيل بلـغ ( لمجموعة التجريبيةلدرجات االحسابي 

) ، فـــــي حـــــين بلـــــغ المتوســـــط الحســـــابي لـــــدرجات طـــــالب المجموعـــــة الضـــــابطة ٥٤,٣قـــــدره (
) لعينتــين   T – Testار التــائي (وباســتعمال االختبــ)  ٢٣,٦) وبــانحراف قــدره (٠٦,٣٣(

) ودرجـة ٠٥,٠داللـة () عنـد مسـتوى ٣٨,٧مستقلتين وجـد ان القيمـة التائيـة المحسـوبة بلغـت (
 دال احصـائيا) ، وهذا يعنـي وجـود فـرق ٢قيمة الجدولية البالغة (ال) وهي أكبر من ٥٨حرية (

طــــالب المجموعــــة التجريبيــــة التــــي درســــت مــــادة التــــاريخ العربــــي  لمصــــلحةبــــين المتوســــطين 
 ( اســــتراتيجية مكفرالنــــد ) علــــى أقــــرانهم ممــــن درســــوا المــــادة بالطريقــــة باســــتعمالاإلســــالمي 

 ) يوضح ذلك . ١٩ة ، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية ،والجدول ( االعتيادي
 
 
 
 

 )١٩جدول (
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للمجموعتين سوبة والجدولية الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحيبين 
  في اختبار التحصيل( التجريبية والضابطة ) 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 درجة
 الحرية

ـــــــــــــــــة  ائيةتالقيمة ال الدالل
األحصـــــــائية 
عند مسـتوى 

٠٥,٠ 

 الجدولية المحسوبة

  ٥٤,٣ ٧٣,٤٢ ٣٠ التجريبية 
  ٥٨   

  

٣٨,٧ 

 
٢ 

 
 ـة  ـدال
 ٢٣,٦ ٠٦,٣٣ ٣٠ الضابطة    

 
 التفضيل المعرفي : -٢

لتفضيل المعرفـي ، مكفرالند في ا إستراتيجيةتحقيقًا لهدف البحث في التعرف على أثر 
بيانـــات اختبـــار التفضـــيل  حللـــتوالفرضـــيات التـــي تضـــمنها البحـــث ،  األســـئلة عـــنولإلجابـــة 

فــي األوســاط الحســابية ألنمــاط التفضــيل المعرفــي األربعــة  اإلحصــائيةالمعرفــي لمعرفــة الداللــة 
ــــــي  ــــــق ) للــــــدرجات الت ــــــادئ ، التطبي أحرزهــــــا طــــــالب (االســــــترجاع ، التســــــاؤل الناقــــــد ، المب

نتـائج الفرضـيات الصـفرية المتعلقـة بالتفضـيل  وسنعرضجموعتين ( التجريبية والضابطة ) الم
  -المعرفي على النحو اآلتي :

  الصفرية الثانية الفرضية  -
) بــين متوســط درجــات الطــالب الــذين ٠٥,٠عنــد مســتوى داللــة ( إحصــائيا يوجــد فــرق دالال (

 يدرســون بالطريقــة االعتياديــةالب الــذين نــد ومتوســط درجــات الطــمكفرال بإســتراتيجيةيدرســون 
 . )في اختبار التفضيل المعرفينمط االسترجاع ل

) ان متوســـط ١٤نتـــائج اختبـــار التفضـــيل المعرفـــي المبينـــة فـــي الملحـــق ( اظهـــرتوقـــد 
مكفرالنـــــد ) فـــــي نمـــــط  بإســـــتراتيجية( درجـــــات طـــــالب المجموعـــــة التجريبيـــــة الـــــذين يدرســـــون 

) . أمــــا متوســــط درجــــات طــــالب ٠٤,٧ف معيــــاري قــــدره () وبــــانحرا٤٦,٨٣( بلــــغاالســــترجاع 
) ٨,٨٧الضــابطة ( التــي تــدرس بالطريقــة االعتياديــة ) فــي نمــط االســترجاع هــو ( المجموعــة

) لعينتـــين   T – Testاالختبـــار التـــائي ( وباســـتخدام.  )١٥,٩وبـــانحراف معيـــاري قـــدره (
ة التائيـــة المحســـوبة بلغـــت القيمـــ أنمســـتقلتين لمعرفـــة داللـــة الفـــروق بـــين المتوســـطين ، ظهـــر 
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) وهـــي أكبـــر مـــن القيمـــة الجدوليـــة ٥٨) وبدرجـــة حريـــة (٠٥,٠) عنـــد مســـتوى داللـــة (٣٢,٢(
 ) يوضح ذلك .٢٠) ، والجدول (٢البالغة (

 )٢٠جدول (
ط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية المتوس يبين

  لنمط االسترجاع في اختبار التفضيل المعرفي( التجريبية والضابطة )  للمجموعتين
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 االسترجاع 

   

    ٠٤,٧ ٤٦,٨٣ ٣٠ التجريبية 
 

٥٨ 
 
 

 
 

٣٢,٢ 

 
 

٢ 

 
 
 ةالــد

 ١٥,٩ ٨,٨٧ ٣٠ الضابطة 

 
والضــابطة ) لــنمط  ( التجريبيــةوهــذا يعنــي ان الفــرق فــي درجــات طــالب المجمــوعتين 

وفـق  علـى المجموعـة الضـابطة التـي يـدرس طالبهـا ولمصلحة إحصائيةداللة االسترجاع ذي 
اسـتراتيجية  وفـق علـى الطريقة االعتيادية على حساب المجموعة التجريبية التي يدرس طالبها

 مكفرالند ، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية . 
 
 : الثالثة الصفريةالفرضية -

) بـين متوسـط درجـات الطـالب ٠٥,٠عنـد مسـتوى داللـة ( إحصـائيا ال يوجد فرق دال(
ــــذين  ــــد ومتوســــط درجــــات الطــــالب الــــذين مكفر  بإســــتراتيجيةيدرســــون ال يدرســــون بالطريقــــة الن

 ) .في اختبار التفضيل المعرفيقد نمط التساؤل النااالعتيادية ل
متوســـط  أن) ، ظهـــر ١٤ومـــن نتـــائج اختبـــار التفضـــيل المعرفـــي المبـــين فـــي الملحـــق (

مكفرالنـــد فـــي نمـــط  إســـتراتيجيةوفـــق  علـــى درجـــات طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة التـــي تـــدرس
متوســط درجــات طــالب  أمــا) ، ٩٩,٦) وبــانحراف معيــاري قــدره (٢٣,٧٩التســاؤل الناقــد هــو (
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وفــق الطريقــة االعتياديــة فــي نمــط التســاؤل الناقــد هــو  علــى مجموعــة الضــابطة التــي تــدرسال
 االختبــــــــــــــــار التــــــــــــــــائي  وباســــــــــــــــتعمال) ، ٩٦,٧) وبــــــــــــــــانحراف معيــــــــــــــــاري قــــــــــــــــدره (٥٣,٧٤(
)T – Test  القيمـة التائيـة  أنق بين المتوسطين ، تبين نتين مستقلتين لمعرفة داللة الفر ) لعي

مـــن  كبـــرأ) وهـــي ٥٨) ودرجـــة حريـــة (٠٥,٠مســـتوى داللـــة ()  عنـــد ١٢,٣المحســـوبة بلغـــت (
 ) يوضح ذلك .٢١) والجدول (٢القيمة الجدولية البالغة (

 
 )٢١جدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية  يبين
ختبار في ا التساؤل الناقد( التجريبية والضابطة ) ودرجة الحرية لنمط  للمجموعتين

 التفضيل المعرفي 
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التســــــــــــــــــــاؤل 

 الناقد

  ٩٩,٦ ٢٣,٧٩ ٣٠ التجريبية
 

٥٨ 
 

 

 
 

٣.١٢ 
 

 
 
٢ 

 
 

 دالــة
 ٩٦,٧ ٥٣,٧٤ ٣٠ الضابطة

 
الفــرق فــي درجــات طــالب المجمــوعتين ( التجريبيــة والضــابطة ) لــنمط  أنوهــذا يعنــي 

 علــى المجموعــة التجريبيــة التــي يــدرس طالبهــا ولمصــلحة إحصــائيةالتســاؤل الناقــد ذو داللــة 
لطريقــة ل اً مكفرالنــد علــى حســاب المجموعــة الضــابطة التــي يــدرس طالبهــا وفقــ إســتراتيجيةوفــق 

 دية  ، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية .االعتيا
 : الرابعة الصفريةالفرضية  -
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) بــين متوســط درجــات الطــالب الــذين ٠٥,٠عنــد مســتوى داللــة ( إحصــائيا ال يوجــد فــرق دال(
يدرســون بالطريقــة االعتياديــة النــد ومتوســط درجــات الطــالب الــذين مكفر  بإســتراتيجيةيدرســون 

   ) .عرفي في اختبار التفضيل المنمط المبادئ ل
) ، ظهـــر أن متوســـط درجـــات طـــالب ١٤التفضـــيل المبـــين فـــي الملحـــق ( اختبـــارومـــن نتـــائج 

ـــذين يدرســـون مكفرالنـــد فـــي نمـــط المبـــادئ هـــو  إســـتراتيجيةوفـــق  علـــى المجموعـــة التجريبيـــة ال
متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة  أما) ، ٢٥,٦) وبانحراف معياري قدره ( ٦٠,٦٩(

) وبـانحراف معيـاري قـدره ٤,٦٩الطريقة االعتيادية فـي نمـط المبـادئ هـو (الذين يدرسون وفق 
ق نتـين مسـتقلتين لمعرفـة داللـة الفـر ) لعي  T – Testاالختبـار التـائي ( وباسـتعمال) ، ٠٤,٨(

) ٠٥,٠) عنــد مســتوى داللــة (٣١,٠القيمــة التائيــة المحســوبة بلغــت ( أنبــين المتوســطين تبــين 
ذا يعنــــي قبــــول ) ، وهــــ٢مــــن القيمــــة الجدوليــــة البالغــــة ( ) ، وهــــي أصــــغر٥٨ودرجــــة حريــــة (

 ) .٢٢نظر الجدول (الفرضية الصفرية ، ا
 
 )٢٢جدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية الجدوليـة والمحسوبة يبين 
 عرفيللمجموعتين( التجريبية والضابطة ) لنمط المبادئ في اختبار التفضيل الم
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 المبادئ

  ٢٥,٦ ٦٠,٦٩ ٣٠ التجريبية
 

٥٨ 
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 دالــةغير 
 ٠٤,٨ ٤,٦٩ ٣٠ الضابطة 

 
  امسةالخ الصفريةالفرضية  -
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) بـين متوسـط درجـات الطـالب ٠٥,٠عنـد مسـتوى داللـة ( إحصـائيا ال يوجد فرق دال(
ــــذين  ــــد ومتوســــط درجــــات الطــــالب الــــذين مكفر  بإســــتراتيجيةيدرســــون ال يدرســــون بالطريقــــة الن

 ) .في اختبار التفضيل المعرفي مط التطبيق لناالعتيادية 
ظهـــر أن متوســـط درجـــات طـــالب ) ، ١٤التفضـــيل المبـــين فـــي الملحـــق ( اختبـــارومـــن نتـــائج 

)  ٢٣,٦٨مكفرالند في نمـط التطبيـق هـو ( إستراتيجيةالمجموعة التجريبية الذين يدرسون وفق 
متوســـط درجـــات طـــالب المجموعـــة الضـــابطة الـــذين  أمـــا) ، ٤٥,٧وبـــانحراف معيـــاري قـــدره (

 ) وبــــانحراف معيــــاري قــــدره٢٦,٦٨يدرســــون وفــــق الطريقــــة التقليديــــة فــــي نمــــط التطبيــــق هــــو (
ق نتـين مسـتقلتين لمعرفـة داللـة الفـر ) لعي  T – Testاالختبـار التـائي ( وباسـتعمال) ، ٥٦,٨(

) ٠٥,٠) عنـد مسـتوى داللـة (٠٥٢,٠القيمة التائية المحسوبة بلغـت ( أنبين المتوسطين تبين 
ذا يعنــــي قبــــول ) ، وهــــ٢) ، وهــــي أصــــغر مــــن القيمــــة الجدوليــــة البالغــــة (٥٨ودرجــــة حريــــة (
 ) .٢٣نظر الجدول (ة ، االفرضية الصفري

 
 )٢٣جدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية الجدوليـة والمحسوبة يبين 
 طبيق في اختيار التفضيل المعرفي للمجموعتين( التجريبية والضابطة ) لنمط الت
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ث علـى نتـائج البحـ فسـرتاستعراض النتائج التي أسفر عنهـا البحـث الحـالي  ضوء في
 محورين رئيسين وكما يأتي 

 الدراسي: التحصيل  األولالمحور 
التحصـيل الدراسـي ب الفرضية الخاصة ) الخاص باختبار١٩النظر الى جدول ( في ضوء

ــائجلعينتــي البحــث التجريبيــة والضــابطة اظهــرت  بإســتراتيجية مكفرالنــد التــدريس  أنالبحــث  نت
ســـي لطـــالب المجموعـــة التجريبيـــة ، إذ تفوقـــت هـــذه التحصـــيل الدرا علـــىإيجابيـــًا  يـــؤثر تـــأثيراً 
 اآلتيـةذلك الى سـبب او اكثـر مـن االسـباب على الطريقة االعتيادية ، وقد يعزى  اإلستراتيجية

:- 
مكفرالنــد لمـــا تحدثــه مـــن نشـــاط وحيويــة تجعـــل الطــالب ايجـــابيين فـــي  إســـتراتيجيةفاعليــة  -١

 ناقشة فيما بينهم .الحوار والم إلدارةوذلك الستعدادهم  ، عملية التعلم
وارتباطهـا بحيـاة الطـالب بصـورة مباشـرة ، هـذا  اإلسـالميطبيعة مـادة التـاريخ العربـي  إن -٢

بدوره شجع الطالب على خوض حوارات مثمرة وهادفة بجو من الحرية بعيدًا عن الجمود 
ذلك هـذه الحـوارات ، لـلمثل مالئمة  اً مكفرالند توفر ظروف إستراتيجيةوالرتابة ، ولما كانت 

 جعلت الطالب يستوعبون المعلومات بسهولة ويسر.

بتزويـد طـالب الصـف الثـاني المتوسـط  اإلسـتراتيجيةهـذه  إسهاممدى  إلىقد يعود السبب  -٣
بالمهــارات المعرفيــة التــي زادت مــن تحصــيل الطــالب والتــي حققــت هــدفًا مهمــًا فــي تعلــيم 

 مهارات التفكير.

مرية لطالب الصف الثاني المتوسط ، إذ يشير ( مكفرالند للمرحلة الع إستراتيجيةمة مالء -٤
التفكيــر وحــل المشــكالت لــديهم قــدرات  المرحلــة تــزداد فــي هــذه  الطــالب أن إلــىبياجيــه) 

 والتعامل مع الرموز المجردة والقوانين والفرضيات .

 )٥٠ : ٢٠٠٩(غانم ،        
فز ابمثابـة الحـ بمـا تتضـمنه مـن خطـوات إجرائيـة متسلسـلة تكـون اإلسـتراتيجيةوان هذه 

 أو الدافع لتنمية هذه القدرات وتطويرها .

فـــي تـــوفير فـــرص ايجابيـــة فعالـــة داخـــل غرفـــة الصـــف بـــين  اإلســـتراتيجيةمســـاهمة هـــذه  -٥
مـن خـالل قدرتـه علـى المناقشـة وطـرح  الً امشـاركًا فعـ المـتعلميكـون  إذ،  المتعلمو  المدرس

اقشــة المواضــيع ووجهــات فــي من المــدرسوجهــات النظــر وتميــز المعلومــات ويشــترك مــع 
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ـــىالنظـــر المتعلقـــة بهـــا ، ممـــا يـــؤدي  ـــادة  إل ـــدى الطـــالب وزي ـــة ل ـــم أكثـــر فعالي حـــدوث تعل
 تحصيلهم .

يقـــدم فنقاشـــات ومنـــاظرات داخـــل غرفـــة الصـــف  إدارةمكفرالنـــد علـــى  إســـتراتيجيةتســـاعد  -٦
الطلبــة آراءهــم التــي تحمــل وجهــات نظــرهم وتبــين كــل مجموعــة وجهــة نظــر معينــة تــدافع 

، وبذلك فهـي تسـاعد علـى زيـادة انتبـاه الطلبـة داخـل الصـف وتجبـرهم علـى التفكيـر عنها 
ونتيجـة لـذلك يصـبح  عنهـا اإلجابـةفي المادة أو موضوع الدرس حتى يكـون باسـتطاعتهم 

 )  ٨١٤ :(ب) ٢٠٠٤التحصيل . ( إبراهيم ،  اكتسابالطلبة أكثر قدرة على 

المجموعــة الضــابطة الــى ان الطريقــة وقــد يرجــع تفــوق المجموعــة التجريبيــة علــى حســاب  -٧
في تدريس المجموعة الضابطة ال تثيـر اهتمـام الطلبـة ورغبـتهم نحـو  المستعملةالتدريسية 

التفكير واشتراكهم في النقاش مما يترتب على ذلك عدم رغبتهم فـي االطـالع علـى المـادة 
 غلـــب نتـــائج الدراســـات الســـابقة ، عـــدااقـــد اتفقـــت هـــذه النتيجـــة مـــع و العلميـــة ومحتوياتهـــا 

ذات داللــة التــي اشــارت نتائجهــا الــى عــدم وجــود فــروق  )Kindrai , 1981 (دراســة 
  .احصائية بين مجموعتي البحث ( التجريبية والضابطة ) في التحصيل الدراسي 

 
 المحور الثاني : التفضيل المعرفي 

لقــــة بمتغيــــر التفضــــيل المعرفــــي األربعــــة المتع الصــــفريةلقــــد تباينــــت نتــــائج الفرضــــيات 
 وأنماطه األربعة .

بـين المجمـوعتين (  إحصائيـةة ــقًا ذا داللفر  الصفرية الثانيةظهرت نتائج الفرضية افقد 
التجريبيـــة فـــي  ةمجموعـــة الضـــابطة علـــى المجموعـــالتفوقـــت فيهـــا  إذالتجريبيـــة والضـــابطة ) ، 

 نمط االسترجاع .
تفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة علـــى  الثالثـــة يةالصـــفر ظهـــرت نتـــائج الفرضـــية أ فـــي حـــين

 المجموعة الضابطة في نمط التساؤل الناقد .
ذات داللـة  اً لـم تظهـر فروقـوالخامسـة الرابعـة الصفريتين وعند عرض نتائج الفرضيتين 

 بين طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في نمطي المبادئ والتطبيق . إحصائية
فســـير وفقـــًا وســـيعرض هـــذا الت األدبيـــاته النتـــائج مســـتعينًا بـــبعض وســـيقدم الباحـــث تفســـيرًا لهـــذ

 -تي :الفرضيات وكاآل اختبار لنتائج
 الصفرية الثانية:نتائج الفرضية  - أ
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الــذين يدرســون بالطريقــة االعتياديــة تفــوق طــالب المجموعــة الضــابطة اظهــرت النتــائج 
 فــــــــي نمــــــــط نــــــــد الــــــــذين يدرســــــــون باســــــــتراتيجية مكفرالعلــــــــى طــــــــالب المجموعــــــــة التجريبيــــــــة 

 : ةتياو اكثر من االسباب اآل سببالى  وقد يعود ذلكاالسترجاع ، 
يمكـــن القـــول ان طريقـــة التـــدريس االعتياديـــة قـــد اثـــرت علـــى طـــالب المجموعـــة الضـــابطة  -١

 ودفعتهم الى التركيز على نمط االسترجاع في معالجة المعلومات واستقبالها . 
فعليـًا  ويسـتعملهاعلى المعلومات التي يتلقاها الطالب طريقة التدريس االعتيادية تركز  إن -٢

 في أداء االمتحانات أكثر مما تركز على نوع المعلومات التي يتلقاها الطالب .
في الطريقة االعتيادية على األسئلة التي ال تقيس سـوى مهـارات التفكيـر  المدرسينتركيز  -٣

ـــدنيا مثـــل  ـــدرجات  ، ممـــا يجعـــل منـــه وســـيلة للطلبـــة مـــنالتـــذكر ال  أوأجـــل الحصـــول علـــى ال
 ) ٧٢ : ٢٠٠٦لذلك . ( سعاده ،  المدرسالعالمات المرتفعة في ظل تشجيع 

كـون طريقـة التـدريس االعتياديـة يـتم مـن خاللهـا عـرض المعلومـات  إلـىوقد يعود السـبب  -٤
وربطهــا ببيئــة الطالــب ،  ، أمــام الطــالب كمــا هــي مدونــة فــي الكتــاب المقــرر دون التوســع بهــا

تفضـيل نمـط االسـترجاع  إلـىوفـق هـذه الطريقـة  علـى مر الذي دفع الطالب الـذين يدرسـوناأل
 في التعامل مع المعلومات .  

 نإتقـــويم الطـــالب قـــد يكـــون لـــه دور فـــي تشـــكيل تفضـــيالتهم المعرفيـــة ، إذ  أســـاليبان  -٥
دريس تركـز ن علـى الطريقـة االعتياديـة فـي التـاليب التقويم التـي يتبعهـا المدرسـون المعتمـدو أس

المعلومــات التــي يتضــمنها علــى االختبــارات التــي تعتمــد علــى حفــظ واســترجاع  أساســيبشــكل 
 األنمــاطتفضــيل الطــالب لــنمط االســترجاع علــى  إلــىيــؤدي  ومــن ثــمالكتــاب المقــرر تدريســه 

  الثالثة األخرى .
صـير ) ودراسـة (المنا ٢٠٠٦دراسـة ( الـراوي  إليهتوصلت  وقد اتفقت هذه الدراسة مع ما

  فـــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــين اختلفـــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــع)  ٢٠٠٧) ودراســـــــــــــــــــــــــة (البصــــــــــــــــــــــــــري  ٢٠٠٦
ـــــــــف  ـــــــــين المجمـــــــــوعتين ١٩٩٩دراســـــــــة ( خل ـــــــــى عـــــــــدم وجـــــــــود فـــــــــروق ب ـــــــــت عل ـــــــــي دل  ) الت

 ( التجريبية والضابطة ) في نمط االسترجاع .
 : الصفرية الثالثةنتائج الفرضية  -ب

مكفرالنــد  بإســتراتيجيةتفــوق طــالب المجموعــة التجريبيــة الــذين درســوا النتــائج أظهــرت 
وفـق الطريقـة االعتياديـة فـي نمـط التسـاؤل  على على طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا
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تفوق طالب المجموعة التجريبية علـى طـالب المجموعـة الضـابطة  أنالناقد ، ويعتقد الباحث 
 : اآلتية األسبابو أكثر من أ سببالى في نمط التساؤل الناقد يعود 

مكفرالند باعتبارها من االستراتيجيات الحديثة في  إستراتيجيةالتدريس بموجب خطوات  إن -١
الطــالب وجعلــتهم أكثــر فاعليــة فــي داخــل الصــف وذلــك  اهتمــام أثــارت قــد تعلــيم التفكيــر ،

ـــوفير عنصـــري التشـــويق والتحـــدي لقـــدرات الطـــالب  اإلســـتراتيجيةألن هـــذه  تعمـــل علـــى ت
وقـــدراتهم العقليـــة والقـــدرة علـــى  االعتمـــاد علـــى أنفســـهم إلـــىوبنـــائهم المعرفـــي ممـــا دفعهـــم 

الحلــول  إيجــادوالتقصــي مــن أجــل  ، اولــة البحــثحوم ، المواضــيع المدروســة عــنالتســاؤل 
 ئمة لها .المال

مكفرالنــــد وباعتبارهــــا أحــــدى اســــتراتيجيات التفكيــــر الناقــــد تــــزود  بإســــتراتيجيةالتــــدريس  إن -٢
يـز بـين المـادة ذات ميهـارة التوعة من مهارات التفكير الناقد من بينهـا تعلـيم ممالطلبة بمج

ـــائق  ، الصـــلة بالموضـــوع واآلراء والمـــادة غيـــر ذات الصـــلة بـــه ومهـــارة التمييـــز بـــين الحق
التي تعمل بدورها على جعل الطالـب فـي موقـف يسـمح لـه مناقشـة اآلراء ووجهات النظر 

يشــجعهم علــى االستفســار  ومــن ثــمقتهــا لحجــج والبــراهين علــى مــدى دالمطروحــة وتقــديم ا
 )  ٢٦٤ : ٢٠٠٧( أبو جادو وتوفل ،  لتساؤل الناقد .وا

اآلراء  إلبــــداءمكفرالنــــد يســــاعد الطــــالب علــــى تطــــوير قــــدراتهم  بإســــتراتيجيةالتــــدريس  نإ -٣
قنعــة لكــل رأي الم األســبابالمؤيــدة والمعارضــة فــي المواقــف الصــفية المختلفــة مــع إبــداء 
تقصـــي والتفســـير والتســـاؤل تحـــتم هـــذه القـــدرات علـــى الطـــالب القيـــام بعمليـــات البحـــث وال

 . والمدرسوبين الطالب  ، وخوض نقاشات صفية بين الطالب فيما بينهم
ق الحديثــة التــي أكــدت علــى جعــل ائــمــن الطر  مكفرالنــد التــي تعــد بإســتراتيجيةالتــدريس  إن -٤

، شجع ذلك على خلق بيئة صفية مريحة تتسـم التعلمية  -المتعلم محور العملية التعليمية
تفضـيلهم لـنمط التسـاؤل الناقـد فـي  إلـىوالمناقشـة الهادفـة ممـا دفـع الطـالب  بحرية الحوار

التي كانت تعتمد على المدرس باعتباره  االعتياديةالتعامل مع المعلومات بعكس الطريقة 
متلقيـًا سـلبيًا  فيهـا الطالـب خل غرفة الصف وكـان دافي عملية التدريس  األساسيةالركيزة 

. 
في تنمية دافعية الطـالب نحـو الـتعلم بصـورة أكثـر ايجابيـة مـن  ةاإلستراتيجيمساهمة هذه  -٥

تؤكــد علــى المشــاركة الجماعيــة للطــالب  اإلســتراتيجيةوذلــك ألن هــذه  االعتياديــةطريقــة لا
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 أن إلـــىعليـــه النظريـــات المعرفيـــة التـــي أشـــارت نصـــت  داخـــل غرفـــة الصـــف ، وهـــذا مـــا
 واالنتبـاه والـذاكرة اإلدراكعمليـات المشاركة الجماعية في البيئة الصفية تسـاعد علـى نمـو 

 وتجعل المتعلم راغبًا في التعلم وقادرًا عليه . ، والفهم ،

)kaggan ,2000 , P:108( 
  Atwood & Rogersنتـائج هـذه الدراسـة مـع مـا توصـلت اليـه دراسـة ( اتفقـتوقـد 

مــع اختلفــت لكنهــا  ،)  ٢٠٠٧) ودراســة ( البصــري ،  ٢٠٠٦،  المناصــير) ودراســة ( 1970
فــي نمــط التســاؤل بــين المجمــوعتين  اً ) التــي لــم تظهــر نتائجهــا فروقــ ٢٠٠٦دراســة ( الــراوي ، 

 الناقد . 
  الرابعة :الصفرية  ةنتائج الفرضي –ج 
بـين  إحصـائيةعدم وجود فروق ذات داللة الصفرية الرابعة  ةلقد أظهرت نتائج الفرضي 

 إلــىهــذه النتيجــة تعــود  أنرى الباحــث المبــادئ ويــ الضــابطة فــي نمــطالمجمــوعتين التجريبيــة و 
 -أو أكثر من األسباب التالية : سبب

مــع كــل مجموعــة كانــت تــؤدي فــي  المســتعملةيعــود الــى ان طريقــة التــدريس  قــد ذلــكن إ -١
نتيجتها النهائية الى تفضيل كل مجموعة لنمط معين اكثر من غيره مـن االنمـاط االخـرى 

اســتراتيجية مكفرالنــد ( الــدفاع عــن وجهــات فالمجموعــة التجريبيــة التــي درســت علــى وفــق 
ـــد  ـــى وفـــق النظـــر ) فضـــلت نمـــط التســـاؤل الناق  ، والمجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت عل

الطريقــة االعتياديــة قــد فضــلت نمــط االســترجاع ولهــذا تقــارب تفضــيل المجمــوعتين لــنمط 
 .المبادئ 

ف الثــاني وقــد يكــون الســبب فــي عــدم وجــود فــروق بــين المجمــوعتين الــى ان طــالب الصــ -٢
المتوســط لــم يتمكنــوا مــن الوصــول الــى مرحلــة النضــج العقلــي التــي تســاعده علــى التمييــز 

) ٢٠٠٧اذ يرى برونر المشار اليـه فـي ( الطيطـي  ،بين المبادئ وربطها بعضها ببعض 
ان هذه العملية تحتاج من الطالب االلمام باالسس الفلسفية واالجتماعية والعملية التربويـة 

ضــــرورة المــــام الطالــــب بالفلســــفة االجتماعيــــة وطبيعــــة المعرفــــة المتعلقــــة  ، وهــــذا يعنــــي
 ) ٣٠: ٢٠٠٧بالمواضيع المدروسة . (الطيطي ، 

قـد حصـلت علـى درجـة متقاربـة  اإلسـالميوالمفاهيم في مادة التاريخ العربـي  وان المبادئ -٣
طة وقـد ضـابن التجريبيـة والعتـاالطـريقتين التـي درسـت بهمـا المجمو  لـدنمن االهتمـام مـن 
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عــدم ظهــور فــروق بــين المجمــوعتين التجريبيــة الــى الــذي أدى  يكــون هــذا الســبب الــرئيس
 ) . المبادئوالضابطة في هذا النمط ( نمط 

 -نتائج الفرضية الصفرية الخامسة : -د
اظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين طــالب المجموعــة التجريبيــة التــي 

طــالب المجموعــة  ويجية مكفرالنــد ( الــدفاع عــن وجهــات النظــر ) وفــق الســترات علــى درســت
واحـد  سـبب وفق الطريقة االعتيادية وقد يعود السبب في ذلـك الـى على الضابطة التي درست

 او اكثر من االسباب اآلتية : 
صعوبة الحصول على أمثلة تطبيقية من التاريخ العربي اإلسالمي يمكن توظيفها فـي  -١

 .الوقت الحاضر
مــن الصــعوبة توظيــف الجوانــب  خاصــةإن المــواد االجتماعيــة والتــاريخ  : ن القــوليمكــ -٢

 .التطبيقية فيه مقارنة مع المواد العلمية
 ) ودراســة  ٢٠٠٦،  المناصــيروقــد اتفقــت نتــائج هــذه الدراســة مــع مــا توصــلت إليــه دراســة ( 

ا علــى تفــوق ) التــي دلــت نتائجهـ ٢٠٠٦ ،) ولــم تتفـق مــع دراســة ( الـراوي ٢٠٠٧،( البصـري 
والمجموعــة الضــابطة فــي نمــط  االولــىالمجموعــة التجريبيــة الثانيــة علــى المجموعــة التجريبيــة 

المبـــادئ ، وتفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى علـــى المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة والمجموعـــة 
 الضابطة في نمط التطبيق .

 

 
 
 
 

 :: االستنتاجات  ثالثا
  -تج :في ضوء نتائج البحث نستن     
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إن التدريس بإستراتيجية مكفرالند يزيـد مـن حيويـة طـالب الصـف الثـاني المتوسـط وتطـور  -١
نشــاطهم فـــي البحــث والتحليـــل والتفســير للمواضـــيع التــي يتضـــمنها كتــاب التـــاريخ العربـــي 

 اإلسالمي .
إن الــتعلم بإســتراتيجية مكفرالنــد يســهم فــي تحســين التحصــيل لــدى طــالب الصــف الثــاني  -٢

 مادة التاريخ .المتوسط في 

فاعليـــة إســـتراتيجية مكفرالنـــد فـــي تفضـــيل طـــالب الصـــف الثـــاني المتوســـط لـــنمط التســـاؤل  -٣
تعتمــد علــى مهــارات التفكيــر الناقــد التــي تســاعد علــى تنميــة قــدرات الطلبــة  ألنهــاالناقــد ، 

 على التساؤل الناقد .

مـن حيـث تنظـيم  فـهواهدا إن التدريس بإستراتيجية مكفرالند يتفق مع فلسفة تدريس التـاريخ -٤
ويصـــنف ،  محتـــوى المـــادة وٕاعطـــاء المـــتعلم دورًا ايجابيـــًا بالعمليـــة التعليميـــة ( يالحـــظ ،

تلقــــي بــــذلك لــــم يعــــد دوره مقصــــورًا علــــى الريــــة مختلفــــة ، و ويفســــر ، ويــــزاول عمليــــات فك
واإلصـــغاء ، فهـــو يقـــوم بعمليـــات فكريـــة متنوعـــة ، وبـــذلك تنـــدمج خبراتـــه الســـابقة بتعلمـــه 

 فيكون هناك أثر واضح لهذه الخبرات . ، الالحق

أسهمت إستراتيجية مكفرالند في تهيئة بيئة صفية تسودها حرية التعبير عـن الـرأي وتقـديم  -٥
والمناقشـــة بصـــورة جماعيـــة ممـــا يعـــزز بـــذلك مـــن تكامـــل  ، والقيـــام بـــالحوار ، المقترحـــات

 شخصية المتعلم في مختلف جوانبها االنفعالية والوجدانية والمعرفية .

 
 :: التوصيات   رابعا

 -في ضوء نتائج البحث نوصي :       
لدراسـة الحاليـة أكـدت ا إذالتـاريخ  مـادةإدخال استراتيجيات تعليم التفكير الناقد في تدريس  -١

 بطريقة مباشرة داخل المنهج المدرسي.التفكير الناقد ستراتيجيات إمكانية تعليم ا

ب الصف الثـاني المتوسـط مـادة التـاريخ وبقيـة اعتماد إستراتيجية مكفرالند في تدريس طال -٢
 .االخرى المواد االجتماعية 

االستفادة من اختبـارات التفضـيل المعرفـي فـي قيـاس المسـتوى المعرفـي للطـالب فـي مـادة  -٣
 التاريخ إلى جانب اختبارات التحصيل 



 عرض النتائج وتفسيرها ......................................................................... -الفصل الرابع
 

 ۱۲۷ 

التـي سـاليب والطرائـق التدريسـية ار األفـي اختيـ االستفادة مـن اختبـارات التفضـيل المعرفـي -٤
 أنماط الطلبة المعرفية . تالئم 

يتضـمن شـرحًا  خاصـةومدرسـي التـاريخ  عامـةإعداد دليل لمدرسـي الدراسـات االجتماعيـة  -٥
 م التفكير الناقد ومهاراته وكيفية تدريسه للطلبة .يتفصيليًا عن استراتيجيات تعل

م من التعـرف لتمكنه خاصةوالتاريخ  عامةلمدرسي المواد االجتماعية  يبيةعقد دورات تدر  -٦
 . إستراتيجية مكفرالندومنها على استراتيجيات التفكير الناقد 

 
 : : المقترحات خامسا

    -واستكماال له نقترح : في ضوء نتائج البحث
 أجراء دراسة لمعرفة أثر إستراتيجية مكفرالند في تدريس مواد اجتماعية أخرى . -١
لتفكيــــر الناقــــد وبيــــان أثرهــــا فــــي اســــتراتيجيات أخــــرى مــــن اســــتراتيجيات تعلــــيم ا اســــتعمال -٢

 التحصيل الدراسي للطالب في مادة التاريخ .

لمراحــــل دراســــية أخــــرى كالمرحلــــة اإلعداديــــة اخــــرى إجــــراء دراســــة مماثلــــة علــــى عينــــات  -٣
 . والمرحلة الجامعية 

 متغيـرات اخـرى مثـل االتجاهـات والميـولإجراء دراسة لمعرفة أثر إستراتيجية مكفرالند في  -٤
. 

مـواد  ة لمعرفة العالقة بـين التفضـيل المعرفـي للطالـب وتحصـيله الدراسـي فـي إجراء دراس -٥
 مراحل دراسية مختلفة .        اخرى و 

    



 
 
 
 

 ادرالمصــــــــــ
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 العربية  المراجع 
 ، سورة المجادلة  القرآن الكريم -
 التعلم المبني على المشكالت الحياتية وتنمية.  ) ٢٠٠٩( بسام عبد اهللا طه أبراهيم ،  -١

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة : عمان ، االردن)  ١ط( التفكير

 . دراسات النفسية والتربويةالتصاميم التجريبية في ال .)  ٢٠٠١(أبراهيم ، عبد الخالق   -٢

 . دار عمان للنشر والتوزيع : عمان االردن ،

دار  ) . االردن ، عمان : ٤ج ( موسوعة التدريس )  ." أ " ٢٠٠٤(أبراهيم ، مجدي عزيز   -٣

 . المسيرة للنشر والتوزيع

مكتبة االنجلو  : مصر ، القاهرة . أستراتيجيات التعليم واساليب التعلم ) .  "ب"  ٢٠٠٤( ـــــــــــ  -٤

 . المصرية

 –تنميته  –مهاراته  –طبيعته  –تعريفه  –تربوي  التفكير من منظور.  )  "أ" ٢٠٠٥(ـــــــــــ   -٥

 .  القاهرة : عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة مصر ، .  أنماطه

نشر للعالم الكتب  . مصر ، القاهرة : المنهج التربوي وتعليم التفكير.    ) "ب" ٢٠٠٥(ـــــــــــ   -٦

 توزيع  .الو 

عالم الكتب للنشر والتوزيع  . مصر ، القاهرة :موسوعة المعارف التربوية  . )  ٢٠٠٧(  ـــــــــــ -٧

 . والطباعة

 ) . االردن ، عمان : ٤ط ( علم النفس التربوي. )  ٢٠٠٥علي (أبو جادو، صالح محمد    -٨

 .  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

 . تعليم التفكير النظرية)  ٢٠٠٧محمد بكر (و  ، نوفل، و  ، صالح محمد علي دوأبو جا -٩

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  . االردن ، عمان : والتطبيق
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عناصرها  –مفاهيمها  -المناهج التربوية المعاصرة . ) ٢٠٠٦(أبو حويج ،  مروان  -١٠

. االردن ،  هج تطوير وتحديثمشكالت المنا  -االساسيات  -عملياتها  –اسسها  –

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان :

أصول استراتيجيات التعلم والتعليم .  )٢٠٠٩( وآخرون ، أبو رياش ، حسين محمد -١١

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع  . االردن ، عمان : النظرية والتطبيق -

 . الكويت : ي التربيةأساسيات القياس والتقويم ف.  )١٩٩٨( أبو زينة ، فريد كامل -١٢

    .مكتبة فالح 

.  دراسات في اساليب التربية االجتماعية.  )٢٠٠٠( أبو سرحان ، عطية عودة -١٣

 . دار الخليج  للنشر االردن ، عمان :

 ) . االردن ، ٣ط ( القياس والتقييم التربوي مبادئ.  )١٩٨٩( أبو لبدة ، سبع -١٤

 .عمان

ر استخدام النشاطات الالصفية بتدريس أث. ) ١٩٩٦(األحمد ، حذام عثمان يوسف  -١٥

 . التاريخ في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية اتجاهاتهن نحو المادة

 .  العراقابن رشد ،  -كلية التربية  -، جامعة بغداد  اطروحة دكتوراه غير منشورة 

    ي. مقدمة في تصميم البحث التربو ) ٢٠٠٠، محمود ( واألستاذ ،األغا ، أحسان  -١٦

 . الرنتيسي للطباعة والنشر ) . فلسطين ، غزة : ٢ط (

. سوريا ،  القياس والتقويم في التربية الحديثة. )  ١٩٩٧( أمطانيوس ، ميخائيل  -١٧

 . منشورات جامعة دمشق دمشق :

فاعلية استراتيجية تبادل االدوار في ) . ٢٠٠٨أمين ، اميمه بنت محفوظ محمد ( -١٨

صيل واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني تنمية التفكير الناقد والتح
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كلية التربية  -، جامعة طيبة   رسالة ماجستير غير منشورة.  الثانوي بالمدينة المنورة 

 ، السعودية. 

طرق تدريس المواد االجتماعية للصف الرابع .  )١٩٨٨( األمين ، شاكر محمود -١٩

مطبعة  . العراق ،بغداد : هد المعلمينالمعلمين والمعلمات والصف الثاني معا معاهد

 . التربيةوزارة 

 ( المعلمين اصول تدريس المواد االجتماعية لمعاهد اعداد.  )١٩٩٤(وآخرونــــــــــ  -٢٠

 . مكتبة الصياد للطباعة ) . العراق ، بغداد :، ٤ط

 . مطبعة تونس ) : ٧ط (اصول تدريس المواد االجتماعية . ) ٢٠٠١( ـــــــــــــ -٢١

تعلم التفكير من خالل تدريس الجغرافية . ) ٢٠٠٦(هدل ، اسماء زين صادق األ -٢٢

 . السعودية ، جدة :واثره على تحصيل تلميذات الصف الرابع االبتدائي وتنمية تفكيرهم 

 . االقسام االدبية -منشورات كلية التربية للبنات 

ضيل اثر استعمال خطة كيلر في التف. ) ٢٠٠٧(البصري ، حميد مهدي راضي  -٢٣

اطروحة دكتوراه غير  المعرفي لدى طلبة معاهد المعلمين والمعلمات في مادة التاريخ .

 .   العراقابن رشد ،  -كلية التربية  -، جامعة بغداد   منشورة

. مدى تنمية معلم المواد االجتماعية الشرعية لمهارات ) ٢٠٠٤(البكر ، رشيد نوري  -٢٤

مجلة رسالة  .وية في المملكة العربية السعودية التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثان

 .، السعودية  ) ٩١(الخليج ، العدد 

اساليب البحث العلمي والتحليل . ) ٢٠٠٤(البلداوي ، عبد الحميد عبد المجيد  -٢٥

. االردن ،عمان  spss –االحصائي والتخطيط وجمع البيانات يدويا وبأستخدام برنامج 

 . دار الشروق للنشر والتوزيع :
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تقويم العملية التدريسية ( مايحتاج ان يعرفه المعلمون . ) ٢٠٠٥( بوفام ، جيمس  -٢٦

 دار الكتاب الجامعي  . . فلسطين ، غزة : ) مؤيد حسن فوزي : ترجمة .( )

االحصاء ) . ١٩٧٧وزكريا زكي ( البياتي ، عبد الجبار توفيق ، واثناسيوس ، -٢٧

العراق ، بغداد : مطبعة المؤسسة .  الوصفي واالستداللي في التربية وعلم النفس

 الثقافية العالمية. 

تقنياته  –اهدافه  –فلسفته  –اسسه  –التدريس ) . ٢٠٠٣البيرماني ، تركي خباز( -٢٨

 . جمهورية البيسار.  ، طرابلس

. مصر ، القاهرة  استراتيجيات التدريس والتعلم) . ١٩٩٩جابر ، عبد الحميد جابر ( -٢٩

 : دار الفكر العربي .

الكفايات التعليمية في القياس والتقويم .  ) ٢٠٠١( عبد الرحمن عبد السالم جامل ، -٣٠

 دار المناهج للنشر والتوزيع .  ) . االردن ، عمان : ٢ط ( واكتسابها بالتعلم الذاتي

.  االردن  مفاهيم وتطبيقات -تعليم التفكير . ) ١٩٩٩(جروان ، فتحي عبد الرحمن  -٣١

   . دار الكتاب  الجامعي، عمان : 

اثر انموذج المنحى المنظومي لـ (جيرالش .ايلي ) . ٢٠٠٩جري ، خضير عباس ( -٣٢

 ل تدريس المواد) والعنقودي لـ (روتس) في التحصيل والتفضيل المعرفي لمادة اصو

ابن رشد  -كلية التربية  -، جامعة بغداد اطروحة دكتوراه غير منشورة   . .االجتماعية 

 )www.minshawi.com(  . العراق، 

 ( علم النفس وتطبيقاته االجتماعية والتربوية. ) ١٩٩٤( الجسماني ، عبد العالي  -٣٣

 .  الدار العربية للعلوم ) . لبنان ، بيروت : ١ط
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.  اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلومالتقرير الوطني للجمهورية العراقية . -٣٤

 . ) . العراق ، بغداد : مطبعة وزارة التربية ٢٠١٠(

اثر استخدام ثالث استرتيجيات قبلية .  )١٩٩٧( الحارثي ، جبار خلف راهي -٣٥

اطروحة  .للتدريس في تحصيل طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة التاريخ 

 . العراقابن رشد ،  -كلية التربية  -، جامعة بغداد دكتوراه غير منشورة  

 منهج البحث التاريخي. ) ١٩٩٢( محمد عبد الرحمن العزاوي ، و ، حسين ، محسن -٣٦

 . دار الحكمة للطباعة والنشر . العراق ، بغداد :

تدريس الدراسات االجتماعية في التعليم . ) ٢٠٠٠( وآخرون ،حميدة ، امام مختار -٣٧

 . مكتبة زهراء الشرق ) . مصر ، القاهرة : ١ط( العام

 . أثر استخدام استراتيجية مونرو ) ٢٠٠٩( وآخرون ، الحوري ، مدين -٣٨

 وسالتر واستراتيجية مكفرالند في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف 

 مجلة علوم انسانية ،  .الثامن االساسي في االردن وتحصيلهم في مبحث التاريخ 

) ٢٠٠٩،عمان ،االردن . زيارة (الشهر السادس) ، السنة ( ) ٤١)، العدد ( ٦السنة( 

                                           http /./WW W . ULUM . NL    على شبكة االنترنت 

           

) . االردن ،  ٢ط ( مهارات التدريس الصفي.  ) ٢٠٠٧( الحيلة ، محمد محمود -٣٩

 .  دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان :

 تنمية التفكير االبتكاري والناقد ( دراسة .  )٢٠٠٥( الخضراء ، فادية عادل -٤٠

 .  للنشر والتوزيعدار ديبونو  االردن ، عمان : . تجريبية )

. االردن ، عمان طرائق تدريس المواد االجتماعية.  )٢٠٠٦( خضر ، فخري رشيد -٤١

 .  دار المسيرة للنشر والتوزيع :
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اثر استخدام االسئلة التوكيدية واالسئلة . ) ١٩٩٩( خلف ، كريم بالسم  -٤٢

اطروحة دكتوراه غير  .الب لتعلم العلوم االستكشافية في التفضيل المعرفي ودافعية الط

 .  العراقابن الهيثم ،  -كلية التربية  -جامعة بغداد  ،منشورة 

اصول  –سلسلة اصول العلوم االنسانية ) .  ٢٠٠١الخولي ، ايمن عبد الفتاح ( -٤٣

) . لبنان :  ٤( ج رؤى مستقبلية لتطوير التعليم في القرن الحادي والعشرين –التعليم 

 اتب الجامعي .   دار الر 

. اثر استخدام التعليم الناقد على التحصيل اآلني )٢٠٠٣(داود ،ايمان كمال كامل  -٤٤

محافظة  والمؤجل في الفيزياء لطلبة الصف التاسع االساسي ودافع انجازهم فيها في

 كلية الدراسات العليا -، جامعة النجاح الوطنية اطروحة دكتوراه غير منشورة   . طولكرم

 ن . ، فلسطي

اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المقننة .  )١٩٨٣( وآخرون ، الدباغ ، فخري -٤٥

 . دار الكتب والوثائق ) . العراق ، بغداد : ٢ط( للعراقيين

. االردن ،  النظرية في التدريس وترجمتها عمليا. ) ٢٠٠٠(دروزة ، افنان نظير  -٤٦

 . دار الشروق للنشر والتوزيع عمان:

دار الشروق  . االردن ،عمان : اساسيات في علم النفس التربوي.  )٢٠٠٤(ــــــــــ  -٤٧

 .  للنشر والتوزيع

القياس والتقويم . ) ٢٠٠٥( عدنان محمود،  المهداوي و ، الدليمي ، احسان عليوي -٤٨

 .  دار الكتب والوثائق ) . العراق ، بغداد : ٢ط (في العملية التعليمية 

اثر استخدام انموذج ميرل وريجيلوث  . )٢٠٠٥( خالد جمال حميدي الدليمي ، -٤٩

 . الموسع في تحصيل طالب الصف الرابع العام وتنمية تفكيرهم الناقد في مادة التاريخ

 .العراقابن رشد ،   -كلية التربية  - جامعة بغداد، اطروحة دكتوراه غير منشورة 
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س المرجع في مناهج البحث في علم النف.  )٢٠٠٥( دويدار ، عبد الفتاح محمد -٥٠

دار المعرفة الجامعية  ). مصر ، االسكندرية : ٤ط (وفنيات كتابة البحث العلمي 

 . للتوزيع والنشر

التربية والمتغيرات االجتماعية في الوطن .  )٢٠٠٢(الذهب ، محمد عبد العزيز -٥١

 بغداد  .  . العراق ، العربي

تلي في اثر استخدام انموذجي درايفر ووي. )٢٠٠٦( الراوي ، ضمياء سالم داود  -٥٢

اطروحة دكتوراه غير  . التحصيل والتفضيل المعرفي لدى طلبة كلية التربية / ابن رشد

 . العراقابن رشد ،   -كلية التربية  -، جامعة بغداد  منشورة 

المدخل الى القياس في التربية البدنية .  )٢٠٠٦(رضوان ، محمد نصر الدين -٥٣

 . اب للنشرمركز الكت ) . مصر ، القاهرة : ١ط ( والرياضية

. االردن ،  قراءات في اساليب البحث العلمي.  )١٩٩٥( مزون ، حسين فرحانر  -٥٤

 دار حنين للنشر والتوزيع . عمان :

مباديء القياس والتقويم وتطبيقاته .  )١٩٩١( وآخرون ، الروسان ، سليم سالمة -٥٥

 المطابع التعاونية  . ) .االردن ،عمان : ١ط (التربوية واالنسانية 

مفاهيم وتطبيقات في التقويم .  )٢٠٠٩وآخرون ( ، ، علي عبد جاسم الزاملي -٥٦

 مكتبة فالح للنشر والتوزيع. ). االردن ،عمان : ١ط ( والقياس التربوي

.  علم نفس المعرفي.  )٢٠٠٩( عماد عبد الرحيم ، الزغول و ،الزغول ، رافع نصير -٥٧

 . دار الشروق للنشر والتوزيع االردن ،عمان :

 . الرياضالسعودية ،   . ) ١ط ( التصاميم التعليمية.  )٢٠٠٤(خضر الزند ، وليد -٥٨
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االسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي . )١٩٩٨(الزيات ، فتحي مصطفى  -٥٩

 دار النشر للجامعات  . ) : ١ط ( –سلسلة علم النفس المعرفي  -المعرفي 

 لم الكتبعا مصر ، القاهرة : . تصميم التدريس.  )٢٠٠١(زيتون ، حسن حسين -٦٠

 .للنشر والتوزيع 

).  ١ط ( أستراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم. )٢٠٠٣(ـــــــــ  -٦١

 . عالم الكتب للنشر والتوزيع مصر ،القاهرة :

. أنماط التفضيالت المعرفية عند معلمي العلوم في  )١٩٨٩( زيتون ، عايش محمود -٦٢

 . عمان، االردن ، )  ١٦) ، المجلد ( ٦عدد ( مجلة دراسات ، ال .المرحلة االساسية 

.  االختبارات والمقاييس النفسية.  )١٩٨١( وآخرون ، الزوبعي ، عبد الجليل -٦٣

 . دار الكتب للطباعة العراق، جامعة الموصل :

. مباديء القياس في  )٢٠٠٥( هشام عامر،  ليانعال والزيود ، نادر فهمي،  -٦٤

 . ار الفكر للنشر والتوزيعد ) . االردن ،عمان : ٣ط( التربية

دار الفكر  . االردن ، عمان :  التعليم والتعلم الصفي.  )١٩٩٩( وآخرون،  ـــــــــ -٦٥

 للنشر والتوزيع .

مظاهر السلوك العدواني عند طلبة المدارس .  )١٩٩٢( السالم ، مها حسين -٦٦

قسم  –لتربية كلية ا –جامعة البصرة  ، خالصة ابحاث الندوة العلمية االولى . المتوسطة

 . االرشاد التربوي ، العراق

. االردن ، عمان : دار  مدخل الى تربية الموهوبين.  )١٩٩٨( السرور ، ناديا هايل -٦٧

 .الفكر للطباعة والنشر 



 .........................................................................المراجع ................................
 

 ۱۳۷ 

دار وائل  . االردن ، عمان : تعليم التفكير في المنهج المدرسي. ) ٢٠٠٥( ـــــــــ  -٦٨

 . للنشر والتوزيع

مع مئات االمثلة  -تدريس مهارات التفكير . )٢٠٠٦(سعادة ، جودت احمد  -٦٩

 . دار الشروق للنشر والتوزيع :عمان االردن ، . التطبيقية

  الطرق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعية. ) ١٩٩٠(سعد ، نهاد صبيح  -٧٠

 .جامعة البصرة  . العراق ،  

ية ادوات البحث في بحوث الترب) . ٢٠٠٧السعداوي ، محسن علي ، وآخرون ( -٧١

 العراق ، النجف االشرف : دار المواهب . .  الرياضية

. االردن ،  اساليب تدريس الدراسات االجتماعية. )٢٠٠٠(السكران ، محمد احمد  -٧٢

 . دار الشروق للنشر والتوزيع عمان :

دار  . لبنان ، بيروت : تصميم التدريس. )٢٠٠١( سالمة ، عبد الحافظ محمد  -٧٣

 . الفكر للطباعة والنشر

دار اليازوري للنشر  . االردن ، عمان : اساسيات تصميم التدريس.  )٢٠٠٢( ـــــــــ ــــ -٧٤

 . والتوزيع

. االردن ،  التفكير الناقد واالبداعي. )٢٠٠٦( السليتي ، فراس محمود مصطفى  -٧٥

 . عالم الكتب الحديث أربد

 لعربيةدار النهضة ا . لبنان ، بيروت : علم النفس المعرفي. )٢٠٠٩( سليم ، مريم  -٧٦

. 
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. أنماط التفضيل المعرفي في مادة الكيمياء لدى طلبة ) ١٩٩٦(شبر ، أبراهيم خليل  -٧٧

المجلة التربوية ، جامعة الكويت ،  .الصف الثالث الثانوي العلمي في دولة البحرين 

 . ، الكويت)  ١٠) ، المجلد (  ٣العدد ( 

وتقويمها وتطويرها  المناهج بناؤها وتنفيذها. ) ٢٠٠٠(الشبلي ، أبراهيم مهدي  -٧٨

 . دار االمل للنشر والتوزيع  ) . االردن : ٢ط ( بأستخدام النماذج

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتفكير الناقد .  )٢٠٠٥( شحل ، شيماء عباس -٧٩

كلية  -، جامعة بغداد  رسالة ماجستير غير منشورة   .لدى طلبة المرحلة االعدادية 

 .  العراق، ابن الهيثم  -التربية 

) . مصر  ٢ط ( علم النفس المعرفي المعاصر. )١٩٩٢( الشرقاوي ، أنور محمود  -٨٠

 . مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة :

 أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني وطريقة . ) ٢٠٠١(الشياب ، فايز فندي  -٨١

ساسي في المناقشة الجماعية في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر اال

 ابن  -كلية التربية  -جامعة بغداد ، اطروحة دكتوراه غير منشورة  . مادة الجغرافية

 . العراقرشد ، 

التفكير الحاذق وعالقته بالتفضيل . ) ٢٠٠٨(الصفار ، رفاه محمد علي احمد  -٨٢

 اطروحة دكتوراه غير منشورة  .المعرفي وبالقدرة على حل المشكالت لدى طلبة الجامعة 

 . العراقابن رشد ،  -كلية التربية  -ة بغداد جامع، 

عمان  االردن ،) .  ٣ط ( تنمية التفكير االبداعي. ) ٢٠٠٧(الطيطي ، محمد حمد  -٨٣

 .  والنشر دار المسيرة للطباعة  :

 أتجاهات تربوية في اساليب تدريس العلوم .  )١٩٩٩( عادل ، محمد فائز محمد -٨٤

 . مطابع بابل . اليمن ، صنعاء :



 .........................................................................المراجع ................................
 

 ۱۳۹ 

المدرس  –عالقة التفضيل المعرفي للطالب .  )٢٠٠٣( ري ، زينب عزيز احمدالعام -٨٥

جامعة ،   اطروحة دكتوراه غير منشورة .بسلوكه التدريسي واثرهما في تحصيل طلبته 

 .  العراق ابن رشد ، -كلية التربية  -بغداد 

) . سوريا،  ١جـ ( علم النفس في القرن العشرين.  )٢٠٠١( عامود ، بدر الدين -٨٦

 . منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق :

أثر برنامج الكورت التعليمي في تنمية . ) ٢٠٠٢(العبايجي ، ندى فتاح زيدان ذنون  -٨٧

التفكير التباعدي ) لدى طالب ثانوية  –التفكير الناقد  –بعض مهارات ( االدراك 

 - جامعة الموصل ،  اطروحة دكتوراه غير منشورة  .المتميزين في محافظة نينوى 
 .  العراق كلية التربية ،

التحليل االحصائي في العلوم . ) ٢٠٠٤( وآخرون ، عبد الحفيظ ، أخالص محمد -٨٨

 مكتبة االنجلو المصرية . مصر ،القاهرة :تدريبات )  –تطبيقات  –التربوية ( نظريات 

. 

) .  ٣ط ( –النظرية والتطبيق  -القياس النفسي . ) ١٩٩٨(عبد الرحمن ، سعد  -٨٩

  . دار الفكر  العربي مصر ، القاهرة :

 ) . االردن ، عمان : ٢ط ( تعليم التفكير ومهاراته. ) ٢٠٠٩(عبد العزيز ، سعيد  -٩٠

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع

. االردن ،  مهارات في اللغة والتفكير. ) ٢٠٠٣( وآخرون،  عبد الهادي ، نبيل  -٩١

 . باعةدار المسيرة للنشر والتوزيع والط عمان :

.   علم النفس المعرفي ( النظرية والتطبيق ). ) ٢٠٠٤(العتوم ، عدنان يوسف  -٩٢

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  االردن ، عمان :
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. االردن ،  علم النفس التربوي ( النظرية والتطبيق ).  )٢٠٠٨( وآخرون ، ــــــــــ  -٩٣

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان :

.  مباديء القياس والتقويم التربوي.  )٢٠٠١( وآخرون ، ، صباح حسين العجيلي -٩٤

 . المكتبة الوطنية العراق ، بغداد :

دار الفكر . االردن :  المدرسة وتعليم التفكير. ) ٢٠٠٠(عدس ، عبد الرحمن  -٩٥

 . للطباعة والنشر

ر المسيرة دا . االردن ، عمان : علم النفس التربوي نظرة معاصرة.  )٢٠٠٥(ــــــــــ  -٩٦

 . للنشر والتوزيع

تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر ) . ٢٠٠٥، محمود صالح الدين (عرفه  -٩٧

 ) . مصر ، القاهرة : عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة   . ١( ط المعلومات

.  المدخل الى البحث في العلوم السلوكية. ) ١٩٨٩(العساف ، صالح بن حمد  -٩٨

 . مام بن سعود االسالميةجامعة اال السعودية :

الثبات ) وعالقته  –االسلوب المعرفي ( الصقل .  )٢٠٠٨( عطوان ، احمد علي -٩٩

 ، الجامعة   رسالة ماجستير غير منشورة  .بحل المشكالت لدى طلبة المرحلة االعدادية 

 . العراقكلية التربية ،  -المستنصرية 

طرقه  –ادواته  –فاهيمه اساليب البحث العلمي م.  )٢٠٠٥( عطوي ، جودة عزة -١٠٠

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع . االردن ، عمان :االحصائية 

. االردن ،  مناهج الرياضيات واساليب تدريسها) . ٢٠٠٠، ابراهيم محمد (عقيالن  -١٠١

 عمان : دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع  .  
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. مصر  روق الفرديةالف.  )١٩٩٩( عادل السعيد،  البنا و ، عكاشة ، محمد فتحي -١٠٢

 . مطبعة االسكندرية :

 -القياس والتقويم التربوي والنفسي .  )٢٠٠٠( م ، صالح الدين محمودعالّ  -١٠٣

 دار الفكر للنشر والطبع  . . مصر ، القاهرة : اساسياته وتوجهاته المعاصرة 

. االردن )  ٢ط (القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية . ) ٢٠٠٩ـــــ (ــــــــــ -١٠٤

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة   . ،عمان :

مناهج واساليب البحث .  )٢٠٠٠( عثمان محمد،  وغنيم ، عليان ، ربحي مصطفى -١٠٥

 . دار الصفا للنشر . االردن ، عمان : العلمي

اصول التربية التاريخية واالجتماعية والنفسية .  )١٩٩٩( العمايرة ، محمد حسن -١٠٦

 .  دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع ردن ، عمان :. اال والفلسفية

. بناء برنامج لمادة اصول الدين االسالمي ) ٢٠٠٤(العمر ، محمد اقبال محمود  -١٠٧

اطروحة دكتوراة غير   .لطلبة كليات التربية في العراق في ضوء مستوياتها في المادة 

 .العراق  كلية التربية ، -، جامعة الموصل   منشورة

اثر استراتيجيتي التعلم المتقن والمنظمات . ) ٢٠٠٦(ميري ، احمد هاشم محمد الع -١٠٨

 .المتقدمة في التحصيل واالتجاه نحو نحو التاريخ لدى طالبات المرحلة المتوسطة 

 .      العراق كلية التربية ، -الجامعة المستنصرية ،   اطروحة دكتوراة غير منشورة

) .  ٤ط ( ياس والتقويم في العملية التدريسيةالق. ) ١٩٩٨(عودة ، احمد سليمان  -١٠٩

 . دار االمل االردن ، عمان :

القياس والتقويم في العملية .  )١٩٩٣( يوسف،  الخليلي و ، عودة ، احمد سليمان -١١٠

 . دار االمل ) .االردن ، عمان :  ٣ط ( التدريسية
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دار   : . االردن ، عمانمقدمة في تدريس التفكير.  )٢٠٠٩( غانم ، محمود محمد -١١١

 الثقافة للنشر والتوزيع  . 

التغييرات التنظيمية واثرها على التحصيل الدراسي في  ) .٢٠٠٥( غنية ، فني -١١٢

كلية العلوم االجتماعية ،  -، جامعة باتنة  رسالة ماجستير غير منشورة  .الجامعة 

  .الجزائر 

 : ترجمة .( مناهج البحث في التربية وعلم النفس. ) ٢٠٠٣(فان دالين ، ديويولد  -١١٣

  . مكتبة االنجلو المصرية . مصر القاهرة : ) وآخرون ، محمد نبيل نوفل

اثر استخدام استراتيجيتين قبليتين مع ) . ٢٠٠٥الفتالوي ، فالح حسن كاظم  ( -١١٤

طريقة المناقشة الجماعية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ 

كلية  -لة ماجستير غير منشورة  ، جامعة بابل .  رسا العربي االسالمي واستبقائها

 التربية االساسية ، العراق . 

منشورات  . االردن ، عمان : التفكير االبداعي.  )١٩٩٥( وآخرون ، قطامي ، نايفة -١١٥

 . جامعة القدس المفتوحة

مطبعة جامعة  . االردن ، عمان : . تصميم التدريس) ١٩٩٤(قطامي ، يوسف  -١١٦

 .  القدس المفتوحة

دار  ) . االردن ، عمان : ٢ط( سايكلوجية التعلم والتعليم الصفي. ) ١٩٩٨( ـــــ ــ -١١٧

 . الشروق للنشر والتوزيع

دار الفكر  . االردن ، عمان : تعليم التفكير للمرحلة االساسية. )٢٠٠١( ـــــــ  -١١٨

 . للطباعة والنشر
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 الردن ، عمان :) . ا ٢ط ( سيكولوجية التدريس.  )٢٠٠١( نايفة،  قطامي و ، ـــــــ -١١٩

 . دار الشروق للنشر والتوزيع

 البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية . ) ٢٠٠٢(قنديلجي ، عامر  -١٢٠

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  . . االردن ، عمان : وااللكترونية

لم . تأثير التفاعل بين اسلوب التع)١٩٩٥( عبد اهللا،  الصافي و، كامل ، محمد  -١٢١

مجلة والتفكير وحالة القلق على التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الجامعة ، 

) ، العلوم التربوية والدراسات  ٢) ، السنة (  ٧جامعة الملك سعود ، العدد ( 

 . االسالمية

القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص في . )٢٠٠٣( كوافحة ، تيسير مفلح  -١٢٢

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان : . االردن التربية الخاصة

. معجم المصطلحات  )١٩٩٦( علي احمد،  الجمل و ، اللقاني ، احمد حسين -١٢٣

 عالم الكتب ) . مصر ، القاهرة : ١ط (التربوية المعرفية في المناهج وطرائق التدريس 

 .للنشر 

. االردن ،  جتماعيةاساليب تدريس المواد اال . )١٩٩٩( عبد الجواد،  عودة و ، ـــــــــ -١٢٤

 . مكتبة دار الثقافة عمان :

ابعاد التعلم ( تقويم االداء بأستخدام نموذج .  )٢٠٠٠( وآخرون ، مارسونو ، ج  -١٢٥

 دار قباء : مصر ، القاهرة  ) ، وآخرون ، صفاء االعسر : ترجمة. (  ابعاد التعلم )

 .  للنشر والتوزيع

.  ) عزمي جرار : ترجمة . ( ر الناقدتعليم الطالب التفكي. ) ١٩٩٣(مايرز ، شيت  -١٢٦

 . مركز الكتب االردني االردن ، عمان :
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) . االردن ،  ٢ط ( اصول البحث العلمي ومفاهيمه.  )٢٠٠٤( محجوب ، وجيه -١٢٧

 . دار المناهج للنشر والتوزيع عمان :

. مصر ،  مناهج التربية اسسها وتطبيقاتها. ) ١٩٩٨( مدكور ، علي احمد  -١٢٨

 . لفكر العربيدار ا القاهرة :

 طرائق التدريس العامة. ) ٢٠٠٩( محمد محمود ، الحيلة و ،  مرعي ، توفيق احمد -١٢٩

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ) . االردن ، عمان : ٤ط (

اتجاهات حديثة في بحوث مناهج . ) ٢٠٠٩(مغراوي ، عبد المؤمن محمد عبده  -١٣٠

 . مكتبة بيروت القاهرة :. مصر ،  وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

اساسيات البحث العلمي في العلوم االنسانية .  )٢٠٠٢( المغربي ، كامل محمد -١٣١

 . الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع . االردن ، عمان : واالجتماعية

. االردن ،  القياس والتقويم في التربية وعلم النفس. )٢٠٠٠( ملحم ، سامي محمد  -١٣٢

 . للنشر والتوزيع والطباعة دار المسيرة عمان :

 ) . االردن ، عمان : ٢ط ( مناهج البحث في التربية وعلم النفس.  )٢٠٠٢( ـــــــــ  -١٣٣

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

فاعلية التعليم الجمعي في التفضيل .  )٢٠٠٦( المناصير ، حسين جدوع مظلوم  -١٣٤

اطروحة  .  ية التربية قسم التاريخالمعرفي واكتساب مهارات التدريس لدى طلبة كل

 .  العراق كلية التربية ، -الجامعة المستنصرية  ،غير منشورة  هدكتورا

مناهج البحث العلمي في المجاالت التربوية .  )٢٠٠٠( منسي ، محمد عبد الحليم -١٣٥

 .والتوزيع  دار الصفا للنشر . االردن ، عمان : والنفسية



 .........................................................................المراجع ................................
 

 ۱٤٥ 

التقويم التربوي واالسس ) .٢٠٠٥ون ( منصور ، عبد المجيد احمد ، وآخر  -١٣٦

 . السعودية ، الرياض : دار الزهراء للنشر والتوزيع . والتطبيقات

اثر التدريس بطريقتي .  )١٩٩٥( النعيمي ، كوكب اسماعيل يحيى عبد اهللا -١٣٧

المحاضرة مع القراءة الخارجية والمحاضرة في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 

ابن  -كلية التربية  -، جامعة بغداد   رسالة ماجستير غير منشورة. في مادة التاريخ 

 .  العراق رشد ،

اثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في .  )٢٠٠٥( الياسري ، نداء محمد باقر -١٣٨

تحصيل طلبة الصف الثاني المتوسط لمادة التاريخ العربي االسالمي واستبقاء اثر 

 .   العراق كلية التربية ، -، جامعة البصرة   اطروحة دكتوراه غير منشورة .التعلم 
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 بالطالب الخاصة المعلومات استمارة أنموذج

 
Uالطالب عزيزي:- 

 بين يديك استمارة معلومات، المطلوب منك تدوين المعلومات فيها وبشكل دقيق.
                                                           

 
:  اسم الطالب  -١

.................................................................. 
تاريخ الوالدة :  اليوم: ........./ الشهر: ........./ السنة:   -٢

. ................ 
التحصيل الدراسي لألب :   -٣

................................................... 
:  التحصيل الدراسي لالم  -٤

.................................................... 
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 العمر الزمني لطالب عينة البحث محسوب باألشهر

 الضابطة التسلسل التجريبية التسلسل

١٧٧ ١ ١٩٢ ١ 

١٧٦ ٢ ١٩٣ ٢ 

١٦٣ ٣ ١٧٨ ٣ 

١٦٤ ٤ ١٩٤ ٤ 

١٩٦ ٥ ١٨٤ ٥ 
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١٨٠ ٧ ١٧٣ ٧ 

١٧٥ ٨ ١٧٤ ٨ 

١٦٠ ٩ ١٦٦ ٩ 

١٧٦ ١٠ ١٦٧ ١٠ 

١٦٨ ١١ ١٦٦ ١١ 

١٦٥ ١٢ ١٦٢ ١٢ 

١٦٦ ١٣ ١٦٣ ١٣ 

١٨٢ ١٤ ١٧٨ ١٤ 

١٦٤ ١٥ ١٨٦ ١٥ 

١٧٨ ١٦ ١٧٣ ١٦ 

١٨٢ ١٧ ١٦٩ ١٧ 

١٥٨ ١٨ ١٦٦ ١٨ 

١٧٩ ١٩ ١٥٧ ١٩ 

١٩٢ ٢٠ ١٦٢ ٢٠ 

١٧٠ ٢١ ١٦٦ ٢١ 

١٦٩ ٢٢ ١٦٣ ٢٢ 

١٧١ ٢٣ ١٩١ ٢٣ 
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 درجات  عينة البحث في اختبار الذكاء

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الدرجة التسلسل الدرجة التسلسل

٥٢ ١ ٤٦ ١ 

٢٠ ٢ ٥٤ ٢ 

٥٤ ٣ ٥٨ ٣ 

٥٤ ٤ ٦٠ ٤ 

٥٨ ٥ ٢٠ ٥ 

٤٦ ٦ ٤٢ ٦ 

٦٠ ٧ ٤٨ ٧ 

٥٤ ٨ ٦٠ ٨ 

٥٦ ٩ ٥٤ ٩ 

٤٨ ١٠ ٥٦ ١٠ 

٦٠ ١١ ٦٠ ١١ 

٤٤ ١٢ ٥٢ ١٢ 

٤٢ ١٣ ٥٢ ١٣ 

٤٤ ١٤ ٦٠ ١٤ 

٥٠ ١٥ ٥٤ ١٥ 

٥٢ ١٦ ٤٩ ١٦ 

٥٨ ١٧ ٢٢ ١٧ 

٦٠ ١٨ ٥٠ ١٨ 

٣٢ ١٩ ٥٢ ١٩ 

٣٨ ٢٠ ٦٠ ٢٠ 

٥٢ ٢١ ٥٠ ٢١ 

٥٢ ٢٢ ٦٠ ٢٢ 
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٤٤ ٢٣ ٥٥ ٢٣ 

٥٠ ٢٤ ٥٥ ٢٤ 

٢٥ ٢٥ ٤٠ ٢٥ 

٦٠ ٢٦ ٢٠ ٢٦ 

٤٨ ٢٧ ٤٢ ٢٧ 

٤٤ ٢٨ ٣٨ ٢٨ 
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 ١٤٥٠  ١٤٨١ المجموع
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متوسط للعام الدراسي الدرجات الطالب عينة البحث في مادة التاريخ من الصف االول 

 السابق 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 رجةالد التسلسل الدرجة التسلسل

٩٢ ١ ٦٧ ١ 

٥٥ ٢ ٧٢ ٢ 

٨٣ ٣ ٦٨ ٣ 

٧٥ ٤ ٦٧ ٤ 

٩٥ ٥ ٧٤ ٥ 

٨٢ ٦ ٩٤ ٦ 

٧٠ ٧ ٦٨ ٧ 

٨٠ ٨ ٥٦ ٨ 

٦٢ ٩ ٧٣ ٩ 

٦٥ ١٠ ٦٥ ١٠ 

٨٠ ١١ ٦٥ ١١ 

٦٨ ١٢ ٩٠ ١٢ 

٥٣ ١٣ ٩٠ ١٣ 

٨٠ ١٤ ٨٩ ١٤ 

٩٤ ١٥ ٦٨ ١٥ 

٧٣ ١٦ ٧٨ ١٦ 

٧٩ ١٧ ٨٢ ١٧ 

٦٥ ١٨ ٨٠ ١٨ 

٥٢ ١٩ ٨٨ ١٩ 

٦٠ ٢٠ ٨٨ ٢٠ 

٦٨ ٢١ ٧٠ ٢١ 
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٨٧ ٢٣ ٧٠ ٢٣ 

٩٣ ٢٤ ٨٥ ٢٤ 

٦٥ ٢٥ ٧٢ ٢٥ 

٧٠ ٢٦ ٨٠ ٢٦ 

٨٩ ٢٧ ٧٠ ٢٧ 

٦٦ ٢٨ ٧٥ ٢٨ 

٥٤ ٢٩ ٩٢ ٢٩ 

٦٦ ٣٠ ٦٠ ٣٠ 
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 اسماء السادة الخبراء 

 الخطط التدريسية  -ب  االهداف السلوكية  -أ
 ي اختبار التفضيل المعرف -د  اختبار التحصيل  -جـ
 

 د ج ب أ مكان العمل التخصص اسماء الخبراء ت
۱  

أ.د. فرحان عبيد 
 عبيس

طرائق تدريس 
المواد 

 االجتماعية

كلية  -جامعة بابل 
صفي الدين التربية 

 الحلي

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

۲  

 أ. عزيز كاظم نايف

طرائق تدريس 
المواد 

 االجتماعية

 -جامعة كربالء 
قسم  –كلية التربية 

 العلوم التربوية
 والنفسية

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

طرائق تدريس  أ.م.د.جبار رشك شناوة  ۳
 تاريخ

جامعة القادسية / 
 كلية التربية

* * * * 
 

أ.م.د. حسين هاشم   ٤
 هندول

مناهج وطرائق 
تدريس المواد 

 االجتماعية

جامعة القادسية / 
 كلية التربية

* * * * 

.م.د. حمدان مهدي أ  ٥
 الجبوري 

طرائق تدريس 
 يةالجغراف

جامعة بابل/ كلية 
 التربية االساسية

 
* 

 
* 

 
* 

 

أ.م.د. سامي سوسة   ٦
 سلمان

طرائق تدريس 
 الجغرافية

 معةاالج
المستنصرية /كلية 

 التربية

* * * * 

.م.د.سعاد محمد أ  ۷
 صبري

طرائق تدريس 
 التاريخ

 معةاالج
المستنصرية /كلية 

 التربية

* * * * 

أ.م.د. سعدون سلمان   ۸
 نجم

طرائق و مناهج 
اد و المتدريس 

جامعة بغداد / كلية 
 التربية ابن رشد

 * * * 
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 االجتماعية
 الجغرافية

 

أ.م.د. عبد الكريم   ۹
 بالسم خلف

طرائق تدريس 
 علوم حياة

جامعة القادسية / 
 كلية التربية

* * * * 

أ.م.د. عبد الكريم عبد   ۱۰
 الصمد السوداني

طرائق تدريس 
 علوم حياة

/  جامعة القادسية
 كلية التربية

* * * * 

أ.م.د. عبد الرضا   ۱۱
 حسن جياد

جامعة القادسية /  تاريخ اسالمي
 كلية التربية

 * * * 

جامعة القادسية /  علم نفس تربوي م.د. علي صكرأ.  ۱۲
 كلية التربية

* *  * 

أ.م.د. فاضل صادق   ۱۳
 كاظم 

جامعة ذي قار /  تاريخ اسالمي
 كلية اآلداب

 * *  

.م.د. نجدت عبد أ  ۱٤
 الرؤف عبد الرضا 

طرائق تدريس 
 الجغرافية

جامعة بغداد / كلية 
 التربية ابن رشد

* * * * 

.د. حميد مهدي  م  ۱٥
 راضي

طرائق تدريس 
 التاريخ

عداد امعهد 
 المعلمين / القادسية

* * * * 

جامعة القادسية /  تاريخ اسالمي م.د. عباس خميس  ۱٦
 كلية التربية

* * * * 

م.د. محمد طاهر   ۱۷
 ناصر 

طرائق تدريس 
 التاريخ

مركز دراسات 
 الكوفة

* * * * 

م.م. عزيز حسن   ۱۸
 ناصر

طرائق تدريس 
 علوم حياة

جامعة الكوفة / كلية 
 التربية

* * * * 

متوسطة مكة  مدرس تاريخ احمد جواد كاظم   ۱۹
 المكرمة

 * * * 

متوسطة العروبة  مدرس تاريخ احمد حمزة عبد   ۲۰
 للبنين

 * * * 
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 (الثاني المتوسط )األهداف العامة لتدريس التاريخ العربي اإلسالمي 

  
 
 
 توضيح حياة العرب قبل االسالم في شبه الجزيرة العربية . -۱

 تنمية االعتزاز بالتاريخ العربي االسالمي السيما في عصر النبوة . -۲

 ولة العربية االسالمية على مر العصور .بيان االنجازات الحضارية الكبيرة للد -۳

 التعريف بدور المسلمين من غير العرب ومساهمتهم في الحضارة االسالمية . -٤

توضيح االحداث التاريخية البارزة للتاريخ العربي االسالمي كالتدخل االجنبي وامتداد  -٥
 الدولة العربية االسالمية نحو المغرب واالندلس . 

                                
 م ) ٢٠٠٩،  التقرير الوطني للجمهورية العراقية (   
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم           

 قسم العلوم التربوية والنفسية 

 القادسية /كلية التربية جامعة

 الدراسات العليا / ماجستير 
 

 ةاراء الخبراء بشأن صالحية االهداف السلوكي استبيان
 

 االستاذ الفاضل ............................................المحترم
 االستاذة الفاضلة ............................................المحترمة

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 

دراسته الموسومة ( اثر التدريس باستراتيجية مكفرالند في  إجراءيروم الباحث  
التفضيل المعرفي لدى  طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي التحصيل و 

االسالمي) ولما كان البحث الحالي يتطلب صياغة االهداف السلوكية لمحتوى موضوعات 
الفصول الثالثة االولى من كتاب التاريخ العربي االسالمي التي اشتقها الباحث من االهداف 

لمستويات ل اً وفقالمقرر تدريسها  لمادةي االسالمي ومحتوى التدريس التاريخ العرب العامة
( معرفة ، فهم ، تطبيق) ونظرًا لما تتمتعون به من )  Bloomالثالثة االولى لتصنيف بلوم ( 

خبرة ودراية ومكانة علمية فان الباحث يسعده ان تكونوا من بين السادة الخبراء الذين يقرون 
ا راجين التفضل بابداء مالحظاتكم القيمة في الحكم صالحية االهداف او عدم صالحيته

على صياغتها وتغطيتها لمحتوى موضوعات الكتاب ومالئمتها للمستويات المعرفية التي 
 تقابلها .           

 ولكم الشكر والتقديرالخالصين                               
 
 
 

                                                  
 

 الباحث
 محمد طعمة كاظم

 طرائق تدريس التاريخ
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االهداف السلوكية للفصول الثالثة االولى من كتاب التاريخ العربي االسالمي للصف الثاني 
 المتوسط

                                                                          
 جعل الطالب قادر  / االهداف السلوكية ت

 ى انعل

 ال يصلح المستوى
 يصلح

 المالحظات

 يعدد اعمال نبي اهللا ابراهيم الخليل ١
)( 

 تذكر
   

 فهم يعلل جفاف مناخ مكة ٢
   

شبه  خريطةيحددموقع مدينة مكة على  ٣
 الجزيرة العربية الصماء.

 تطبيق
   

 يبين سبب تحول مدينة مكة الى مركز ٤
 تجاري مهم

 فهم
   

 تذكر يعرف (دار الندوة) ٥
   

يعلل عقد قريش اتفاقيات االيالف مع  ٦
 القبائل المجاورة.

 فهم
   

يسمي الشهر الذي ولد فيه الرسول الكريم  ٧
)( 

 تذكر
   

) يوضح سبب ارسال الرسول محمد( ٨
 الى البادية في صغره.

 فهم
   

 فهم يعلل تسمية حرب الفجاربهذا االسم. ٩
   

 تذكر يعرف (حلف الفضول) ١٠
   

) يذكر السنة التي تزوج بها الرسول( ١١
 من السيدة خديجة.

 تذكر
   

) لورقة بن يبين سبب اختيار(خديجة ١٢
) في نوفل لتخبره بما حدث للرسول (

 غار حراء.
 

 فهم
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يعلل قيام قريش باعادة بناء الكعبة  ١٣
 الشريفة.

 فهم
   

) في غار يبين سبب اعتزال الرسول ( ١٤
 حراء.

 فهم
   

حل التي مرت بها الدعوة يعدد المرا ١٥
 االسالمية.

 تذكر
   

ي كان يجتمع فيها يسمي الدار الت ١٦
 و المسلمون سرا للعبادة.الرسول 

 تذكر
   

 تذكر يعرف الدور العلني للدعوة االسالمية. ١٧
   

يعدد االسباب التي دفعت المشركين الى  ١٨
 مقاومة الدعوة االسالمية.

 تذكر
   

ب هجرة المسلمين الى ختصار سببايبين  ١٩
 يثرب.

 فهم
   

يذكر السنة التي هاجر فيها المسلمون  ٢٠
 الى الحبشة.

 تذكر
   

يحدد موقع الحبشة على خريطة شبه  ٢١
 الجزيرة العربية الصماء.

 تطبيق
   

 تذكر يسمي اول هجرة في االسالم. ٢٢
   

 تذكر يعرف وادي (شعب ابي طالب). ٢٣
   

) في لرسول (يذكر اهم اعمال ا ٢٤
 المدينة.

 تذكر
   

 تذكر يعرف بيعة العقبة االولى. ٢٥
   

يحددالمكان الذي تمت فيه بيعة العقبة  ٢٦
االولى على خريطة صماء لشبه الجزيرة 

 العربية .

 تطبيق
   

 فهم يعلل هجرة المسلمين الى الحبشة. ٢٧
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لخزرج يبين سبب تسمية االوس وا ٢٨
 بـ(االنصار).

 فهم
   

 تذكر يعرف المؤاخاة . ٢٩
   

 فهم نظام المؤاخاة بعد غزوة بدر. يعلل الغاء ٣٠
   

 تذكر يعرف وثيقة المدينة. ٣١
   

يعطي مثال لوثيقة المدينة في الوقت  ٣٢
 الحاضر.

 تطبيق
   

 فهم يبين سبب قيام غزوة بدر. ٣٣
   

فيه مواقع جيش كل  يرسم مخطط يبين ٣٤
 من المسلمين والمشركين في غزوة بدر.

 تطبيق
   

 تذكر يذكر نتائج غزوة بدر الكبرى. ٣٥
   

 تذكر يحدد السنة التي وقعت فيها غزوة احد. ٣٦
   

يشرح سبب خسارة المسلمين في غزوة  ٣٧
 احد.

 فهم
   

يحدد على خريطة شبه الجزيرة العربية  ٣٨
 حد.الصماء موقع معركة ا

 تطبيق
   

 فهم يعلل تسمية غزوة الخندق بـ(االحزاب). ٣٩
   

يذكر اسم الصحابي الذي اوصى بحفر  ٤٠
 الخندق.

 تذكر
   

 فهم يلخص بنود صلح الحديبية. ٤١
   

يسمي اليهود الذين نقضوا عهدهم مع  ٤٢
 ) في غزوة الخندق.الرسول (

 تذكر
   

يذكر الملك الذي دعا عليه الرسول  ٤٣
 بقوله(مزق اهللا ملكه).

 تذكر
   

يذكر السنة التي دخل فيها المسلمون  ٤٤
 مكة المكرمة وحرروها من االصنام.

 تذكر
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 تذكر يحدد السنة التي حدثت فيها غزوة مؤتة. ٤٥
   

) يوضح سبب عدم مقاتلة الرسول( ٤٦
 الهل تبوك.

 فهم
   

 فهم هـ بعام الوفود٩يعلل تسمية سنة  ٤٧
   

 تذكر يعرف (حجة الوداع). ٤٨
   

 تذكر ).يذكر سنة وفاة الرسول الكريم ( ٤٩
   

الزمنية لعصر الخلفاء  المدةيذكر  ٥٠
 الراشدين.

 تذكر
   

اقره المسلمون في  يشرح المبدأ الذي ٥١
 اختيار الخليفة.

 فهم
   

 تذكر يعرف الخالفة. ٥٢
   

 فهم يعلل تسمية الخليفة ابو بكر بـ الصديق. ٥٣
   

 تذكر يعرف حركات الردة. ٥٤
   

يربط بين حركات الردة بعد وفاة الرسول  ٥٥
) في ) والحركات الخارجة عن االسالم

 الوقت الحاضر.

 تطبيق
   

يقارن بين منصب الخليفة وما يقابله في  ٥٦
 الوقت الحاضر.

 تطبيق
   

يسمي الخليفة الرابع بعد وفاة  ٥٧
 ).الرسول(

 تذكر
   

في  )يعلل عدم مشاركة االمام علي ( ٥٨
 وة تبوك.غز 

 

 فهم
   

يعرض حادثة تدل على شجاعة االمام  ٥٩
 ).علي (

 تطبيق
   

 فهميشرح مقولة الخليفة عمر بن  ٦٠
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 الخطاب(لوال علي لهلك عمر).

) لطريق يعلل اختيار االمام الحسن ( ٦١
 الصلح .

 فهم
   

يذكر سبب اهتمام الخليفة ابو بكر  ٦٢
 الصديق بفتح بالد الشام.

 تذكر
   

يحدد موقع بالد الشام على خريطة  ٦٣
 الوطن العربي الصماء.

 تطبيق
   

يذكر السنة الهجرية التي حدثت فيها  ٦٤
 معركة اليرموك.

 تذكر
   

 حرر فيها يحدد السنة الميالدية التي  ٦٥
 فلسطين.

 تذكر
   

يسمي القائد العربي الذي خلص فلسطين  ٦٦
 من السيطرة البيزنطية.

 تذكر
   

يعدد المدن التي حررها القائد عمرو بن  ٦٧
 العاص.

 تذكر
   

 تذكر يعرف حصن بابليون. ٦٨
   

يحدد موقع معركة القادسية على خريطة  ٦٩
 العراق الصماء.

 تطبيق
   

 يعلل ارسال القائد سعد بن ابي وقاص ٧٠
 الوفود للتفاوض مع الفرس.

 فهم
   

يذكر سبب اشتراك المرأة العربية في  ٧١
 معركة القادسية.

 تذكر
   

يسمي قادة المسلمين الذين اشتركوا  ٧٢
 بمعركة القادسية.

 تذكر
   

 تذكر يعرف معركة نهاوند. ٧٣
   

 تذكر يعرف التقويم الهجري. ٧٤
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    مفه التقويم الهجري. استعماليعلل  ٧٥

يسمي الخليفة الذي تم في عهده جمع  ٧٦
 القرآن الكريم.

 تذكر
   

يذكر سبب جمع القرآن الكريم في  ٧٧
 مصحف واحد. 

 تذكر
   

 تذكر يعرف الديوان . ٧٨
   

يعطي تسمية اخرى للديوان في الوقت  ٧٩
 الحاضر.

 تطبيق
   

 تذكر يعرف (ديوان الجند). ٨٠
   

 تذكر يعرف المنجنيق. ٨١
   

يحدد سبب اهتمام الخلفاء الراشدين  ٨٢
 بالعسس.

 فهم
   

يبين سبب اهتمام الخليفة عثمان بن  ٨٣
 باالسطول البحري. عفان

 فهم
   

يربط بين مهام الوالي ومنصب المحافظ  ٨٤
 في الوقت الحاضر.

 تطبيق
   

يحدد المكان الذي يدير فيه الوالي شؤون  ٨٥
 الوالية.

 تذكر
   

 تذكر ).ة استشهاد االمام علي (يذكر سن ٨٦
   

 تذكر يحدد السنة التي بدأ بها العصر االموي. ٨٧
   

يعدد المراحل التي مرت بها الدولة  ٨٨
 االموية.

 تذكر
   

يسمي عاصمة الدولة العربية االسالمية  ٨٩
 في العصر االموي.

 تذكر
   

لتي حدثت فيها واقعة يذكر السنة ا ٩٠
 كربالء.

 تذكر
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 تذكر يعدد اقسام الجيش العربي االسالمي. ٩١
   

لوظيفة صاحب  اً يعطي مثاال مشابه ٩٢
 الشرطة في الوقت الحاضر.

 تطبيق
   

يعلل اشراف الدولة المباشر على دار  ٩٣
 الضرب

 فهم
   

 تذكر يذكر اول خليفة امر بتعريب الدواوين. ٩٤
   

ر سبب اهتمام الخلفاء االمويين يذك ٩٥
 بتعريب الدواوين.

 تذكر
   

يعلل قيام حروب التحرير في المشرق  ٩٦
 (بالد فارس وبالد الهند والسند).

 فهم
   

يحدد موقع مدينة القيروان على خريطة  ٩٧
 الوطن العربي الصماء.

 تطبيق
   

يسمي القائد العربي الذي فتح بالد  ٩٨
 االندلس.

 تذكر
   

يذكر سبب قيام االمويين بتجهيز  ٩٩
 البيزنطيين. اتجاهحمالت عسكرية 

 تذكر
   

يعلل اهتمام الدولة العربية االسالمية  ١٠٠
 بالضمان االجتماعي.

 فهم
   

 

 
 
 

 )١٠ملحق (

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جامعة القادسية

 كلية التربية



  ........................................................................................................ المالحق
 

 ۱۷۱ 

 الدراسات العليا / ماجستير 

 نفسية قسم العلوم التربوية وال

 

 آراء الخبراء بشأن صالحية الخطط التدريسية استبيان

 االستاذ الفاضل ............................................ المحترم

 االستاذة الفاضلة .......................................... المحترمة   

 تحية طيبة ...  

تــدريس باســتراتيجية مكفرالنــدفي التحصــيل يــروم الباحــث القيــام ببحثــه الموســوم بـــ ( أثرال

متوسـط فـي مـادة التـاريخ العربـي االسـالمي). الوالتفضيل المعرفي لدى طالب الصف الثـاني 

وقد اعد الباحث خططًا تدريسية انموذجية ، ونتيجة الثقة العالية فيكم ، ولما تتمتعون به مـن 

طــط التدريســية االنموذجيــة لمعرفــة يضــع بــين ايــديكم هــذه الخ فإنــهخبــرة ودرايــة ومكانــة علميــة 

  آرائكم السديدة في صالحيتها .         

 مع شكري وامتناني الخالصين

                       

                         
 
 
 
 
 

 أ) ١٠ملحق (
 انموذج لخطة تدريسية يومية للمجموعة التجريبية

 
 
 

 الباحث
 محمد طعمة كاظم

 طرائق تدريس التاريخ
 

 دة : التاريخ العربي االسالميالما

 الموضوع : معركة بدر الكبرى

 الدرس : 
 

 المدرسة :     
 الصف والشعبة : الثاني المتوسط                                                 

 اليوم والتاريخ :                                 
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 : السلوكية االهداف -١

 على ان : ادر جعل الطالب قا

 . المعركة وقوع سبب يعلل )۱(

 . المعركة في المسلمين انتصار اسباب يعدد )۲(

 ) الكبرى بدر غزوة( ـب بدر معركة تسمية سبب يعلل )۳(

 .بدر معركة نتائج يذكر )٤(

 .العربية الجزيرة لشبه صماء خريطة على بدر معركة موقع يحدد )٥(

 
 : التعليمية الوسائل -٢

 . ملون طباشير مع سبورة )۱(

 .بدر معركة في والمشركين المسلمين يشيج موقع يبين مخطط )۲(

 .العربية الجزيرة شبه خريطة )۳(

 

 : التدريس طريقة -٣

 ) .    النظر وجهات عن الدفاع( مكفرالند استراتيجية وفق على التدريس

  :المقدمة -٤    
في  نوقشلجديد من خالل توضيح ما يحاول المدرس اثارة انتباه الطالب الى الدرس ا   

اولى التنظيمات  دوثيقة المدينة التي تع )(رسول كيفية اصدار ال عنالدرس السابق 
لسياسية واالجتماعية على اساس ااالدارية التي اوجدها الرسول الكريم لتنظيم شؤون المدينة 

االسالمي والجهاد في سبيل  ) في نشر الدينلقيادي للرسول (الوحدة وتبيان اهمية الدورا
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ولما كان الجهاد يتطلب التصدي للمشركين كان ذلك حافزا العداد العدة الالزمة لذلك   اهللا ،
) والمشركين مما تسبب في حدوث عدة معارك بين المسلمين بقيادة الرسول الكريم (

 .وكانت اول هذة المعارك هي معركة بدر التي سوف ندرسها هذا اليوم 
 عرض الدرس :    -٥ 

يبدا المدرس  بتحضيرهبعد محاولة المدرس لفت انتباه الطلبة للدرس الجديد الذي كلفوا 
معركة بدر من  :) قائالبعرض مقدمة عن الموضوع  المراد دراسته لهذا اليوم ( معركة بدر

) وبين المعارك المهمة في تاريخ المسلمين حدثت بين المسلمين بقيادة الرسول محمد (
 .هـ ٢المشركين سنة 

 :المدرس سؤاال للطالب  يطرحثم 
 من منكم يستطيع ان يعطينا سببامهما لحدوث معركة بدر ؟  -

 طالب:يجيب احد ال  -

 السبب الرئيس لمعركة بدر هو سعي مشركي قريش لتامين طرق قوافلهم التجارية. إن  -

 ويعقب طالب اخر :  -

 خشية مشركي قريش من تعاظم نفوذ المسلمين دفعهم الى  مالقاتهم  في معركة بدر. إن  -

 يضيف طالب ثالث :  
رسلوا حملة فألهم للخطر سفيان ارسل رسوال الى قريش يخبرهم بتعرض  قواف اباالن  -

 عسكرية القت المسلمين في موقعة بدر .

الطالب يتم مناقشة االراء  لدنكل وجهة نظر على السبورة من  تكتبوبعد ان 
المقترحة بين الطالب والمدرس وبعد تقديم الحجج والبراهين الكافية من الطالب انفسهم الذين 

تيار وجهة النظر الصحيحة ويقع االختيار قدموا افتراضاتهم يطلب من الطالب االخرين اخ
 على وجهة النظر االولى وهي:

 ريش لتامين طرق قوافلهم التجاريةبدر هو سعي مشركي ق ان السبب في حدوث معركة
 يؤكد طالب على ذلك بقوله: إذ -
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 المسلمين . اتجاهان قلق المشركين على قوافلهم دفعهم للحرب  -

 ويقول: آنفًا◌ً  ة النظرويجيب طالب اخرليؤيد صحة وجه -

 على التجارة وخوفهم على اموالهم دفعهم    ان اعتماد المشركين بشكل رئيس -

 لمالقاة المسلمين . -

 ويؤيد ذلك طالب اخر بقوله : -

ان السبب الرئيس لمعركة بدر هو محاولة المشركين الحد من سيطرة المسلمين على طريق 
 م ومكة المكرمة .القوافل التجارية التي تربط بين الشا

ترتب  هاواختيار  وبعد تحديد كل الحجج والبراهين الداعمة والمؤيدة لوجهة النظر الصحيحة
هذه العبارات الداعمة لوجهة النظر الصحيحة للتوصل الى العبارات االكثر دقة من خالل 

 يقول المدرس متسائال: إذعمل جماعي 
ت ان يعطينا عبارة تشتمل على جميع هذه العباراته من منكم يستطيع من خالل قرائ -

 هذه الحجج بصياغة تكون اكثر دقة ؟

 فيجيب طالب بقوله: -

 ان العامل االقتصادي كان السبب الرئيس لحدوث معركة بدر. -

ثم يطلب المدرس من  الطالب اجراء مناظرة بين الطلبة الذين قدموا الحجج والبراهين  -
 .قدموا وجهات النظر االخرب الذين لوجهة النظر الصحيحة والطال

 ل طالب بقوله:إذ يسأ -

لماذا اليكون خوف مشركي مكة من تعاظم نفوذ المسلمين السبب الرئيس في حدوث  -
المعركة (معركة بدر)  كونهم اصحاب نفوذ ومكانة بين القبائل في الجزيرة العربية انذاك  

. 

يمه االدلة الداعمة لوجهة فيجيب الطالب الذي يتخذ وجهة النظر الصحيحة بعد تقد -
 النظر بقوله:



  ........................................................................................................ المالحق
 

 ۱۷٥ 

اغلب اهل مكة كانوا يعملون  ، ألنللمعركة هو العامل االقتصادي  ان السبب الرئيس 
 امين طرق التجارة وحماية القوافل.بالتجارة لذلك حدثت المعركة لت

وجهات النظر  عنوبعد انتهاء هذة المناظرة بين الطالب انفسهم وباشراف المدرس  
( اسباب حدوث معركة بدر) وبعد ثبوت االدلة الصحيحة حولها عناقضة والمتركزة المتن

 ثم ينتقل الى فقرة اخرى  ةريطيطلب المدرس تعيين موقع المعركة على الخ
 متسائال :

 االثار المترتبة على تلك النتيجة ؟ ان يبين لنا نتيجة المعركة وما من منكم يستطيع -

 فيجيب احد الطالب: -

 في المعركة ونتيجة حصولهم على الغنائم زادت ايرادتهم . نتصر المسلمونلقد ا 
 ويقول طالب اخر: -

على المشركين وساعد هذا  انتصر المسلمون إذالمسلمين  لمصلحةانت نتيجة المعركة ك
 االنتصار على زيادة قوة المسلمين وترسيخ االسالم في نفوسهم واضعاف هيبة المشركين.

 ث: _ ويضيف طالب ثال
 فاصبحت قوافلهم التجارية مهددة بالخطر. مشركونانهزم في هذه المعر كة ال

المدرس مع الطالب االراء المقترحة  يناقشعلى السبورة  آنفاً كتابة المقترحات وبعد  
 وبعد تقديم الحجج والبراهين الداعمة حولها وقع االختيار على وجهة النظر الثانية وهي:

ساعد هذا االنتصار على زيادة قوة المسلمين  إذالمسلمين  لمصلحة ان نتيجة المعركة انتهت
في  سياسية وعسكرية وترسيخ االسالم بوصفها قوة) (وظهور المسلمين بقيادة الرسول 
 نفوسهم واضعاف هيبة المشركين

 يقول طالب: إذ -

 .) ( مانهم باالسالم والرسول الكريمانتصار المسلمين على المشركين رسخ اي -

 بقوله تعد معركة بدر االنتصار االول للمسلمين على المشركين.  يؤيد ذلك طالب اخر: -

 ادت معركة بدر  الى اذالل المشركين . ويجيب طالب ثالث بقوله: -
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مة والمؤيدة لوجهة النظر الصحيحة وبعد ان تم تحديد كل الحجج والبراهين الداع 
ترتب هذه العبارات والحجج للتوصل الى العبارت االكثر دقة ووضوح من خالل مناقشة 

 جماعية حيث يسال المدرس الطالب قائال :
من منكم يستطيع من خالل قراءة هذه العبارات ان يعطينا عبارة تشتمل على جميع هذه   -

 الحجج بصياغة اكثر دقة ووضوح ؟

 فيجيب طالب بقوله:  -

ايمان المسلمين بعقيدتهم كان احد االسباب التي ادت الى انتصارهم بقيادة  إن 
 . همواذالل ) وكسر شوكة المشركينالرسول الكريم (

اجراء  ه يشجع المدرس الطالب على المشاركة في الموضوع المطروح وذلك بطلب و 
ة بين الطالب  انفسهم بتقديم بعض الحجج على وجهات النظر االخرى التي عرضت مناظر 

 احد الطالب:الموضوع فيقول  عنن خالل افتراضه يطلب من احد الطلبة تقديم حجته م إذ
   من  بوصفه_ ان من نتائج المعركة تزايد تهديد المسلمين لقوافل المشركين التجارية 

 . ي مكة على التجارة بشكل رئيسمشركالنتائج المهمة العتماد 
فيجيب الطالب الذي يتخذ وجهة النظر الصحيحة بعد تقديمه االدلة الداعمة لوجهة النظر 

 بقوله:
زيادة قوة المسلمين وترسيخ االسالم في نفوسهم واضعاف هيبة المشركين اهم النتائج  د_ تع

اول  وعدتاالسالمي  ساعد المسلمين على التوسع في نشر الدين  اساساعامال عدت إذ
لذلك سميت (بغزوة  ، مواجهة حقيقية للمسلمين مع المشركين كان النصر فيها للمسلمين

 بدر الكبرى) .
 التقويم : -٦

المدرس اسئلة للطالب متعلقة بوجهة النظر موضوع الدرس للتعرف  يوجهفي نهاية الدرس 
 على مدى فهمهم واستيعابهم للمادة ومن هذه االسئلة:

 ؟  بدر معركة حدوث اسباب يعدد نم )۱(

 بدر؟ لمعركة االيجابية النتائج يلخص من )۲(

 ؟ الخريطة على بدر معركة موقع يحدد ان يستطيع من )۳(
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 الواجب البيتي: -٧
اسباب  عنمن الطالب كتابة فقرتين تلخصان وجهتي نظر مختلفتين  لطلبا )۱(

 معركة بدر 

عن اهم النتائج التي افرزتها معركة  رأيه كتابة مقال قصير يشرح فيه الطالب )۲(
 بدر.

 تعيين موضوع الدرس القادم: )۳(

 ٢٦هـ.  ص٣غزوة احد سنة        
 المصادر  : -٨
، ظهر الدين،مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهى دولة بني العباس  الكازاراني  -۱

 بغداد باعة ،المؤسسة العامة للصحافة والط ، حققه مصطفى جواد م،٦٩٧-م٦١١
 م.١٩٧٠،

 .١٩٨٩، تاريخ الدولة العربية ، مؤسسة شباب الجامعة ، عبد العزيز سالم ، السيد  -۲

 ١٩العاني ، عبد الرحمن واخرون ، التاريخ العربي االسالمي للصف الثاني متوسط ، ط  -۳
 م ،جمهورية العراق وزارة التربية.٢٠٠٦،مطبعة جنة عدن ،

 

 ب) ١٠ملحق (

 طة تدريسية للمجموعة الضابطةانموذج لخ

 

 

 

 

 

 االهداف السلوكية :  -١

 المادة : التاريخ العربي االسالمي

 الموضوع : معركة بدر الكبرى

 الدرس : 
 

 المدرسة :     
 الصف والشعبة : الثاني المتوسط                                                 

 اليوم والتاريخ :                                 
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 جعل الطالب قادرا على ان : 

 يعلل سبب وقوع معركة بدر. )۱(

 يعدد اسباب انتصار المسلمين في المعركة. )۲(

 يعلل سبب تسمية معركة بدر(بغزوة بدر الكبرى). )۳(

 يذكر نتائج معركة بدر. )٤(

      .يحدد موقع معركة بدر على خريطة صماء لشبه الجزيرة العربية )٥(

 الوسائل التعليمية :  -٢

 خريطة شبه الجزيرة العربية . )۱(

 سبورة مع طباشير ملون. )۲(

 .مخطط سبوري يبين موقع جيشي المسلمين والمشركين في معركة أحد )۳(

 التدريس وفق الطريقة االعتيادية طريقة التدريس: -٣

 المقدمة :  -٤

فـي قش و ن جديد من خالل توضيح مايحاول المدرس اثارة انتباه الطالب الى الدرس ال

) لوثيقـــة المدينـــة التـــي تعـــد اولـــى التنظيمـــات كيفيـــة اصـــدار الرســـول ( عـــنالـــدرس الســـابق 

االدارية التي اوجدها الرسول الكـريم لتنظـيم شـؤون المدينـة السياسـية واالجتماعيـة علـى اسـاس 

 لقيادي في نشر الدين االسالمي والجهاد في سبيل اهللالوحدة وتبيان اهمية دوره ا

ولما كان الجهاد يتطلب التصدي للمشركين كان ذلك حافزا العداد العدة الالزمـة لـذلك 

) والمشـــركين ممـــا تســـبب فـــي حـــدوث عـــدة معـــارك بـــين المســـلمين بقيـــادة الرســـول الكـــريم (

   .معارك هي معركة بدر التي سوف ندرسها هذا اليوموكانت اول هذة ال

 العرض:  -٥

المدرس من اثارة الطالب للدرس الجديـد يبـدا بعـرض مقدمـة عـن الموضـوع  بعد انتهاء

طريقــة المحاضــرة احيانــا واالســتجواب احيانــا اخــرى حيــث  مســتعمالً الــذي ســيدرس هــذا اليــوم 

) (المســـلمين بقيـــادة الرســـول محمـــد  يبـــين المـــدرس ان معركـــة بـــدر هـــي معركـــة التقـــى فيهـــا
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والمشــركين وكانــت هــذه المعركــة تعــد المواجهــة االولــى بــين الطــرفين كــذلك يشــرح  الظــروف 

دوم ابـي بقـ) (ان معرفـة الرسـول : يقـول المـدرس  إذواالحداث التي سـبقت حـدوث المعركـة 

الى اعداد العدة لمهاجمة تلك القافلة ) (سفيان بن حرب من الشام بقافلة كبيرة دفع الرسول 

. 

 وبعد ذلك يسال المدرس الطالب قائال:

 من المسلمين ؟ لإلفالتما التدابير التي اتخذها ابو سفيان  -

 سفيان طريق القافلة نحو الساحل.يجيب احد الطالب: لقد غير ابو  -

 المدرس :احسنت -

 المدرس:وماذا فعل ابو سفيان بعد ذلك؟ -

 احد الطالب: ارسل رسوال الى قريش يطلب نجدتهم.                           -

 المدرس: جيد. -

سـفيان يطلـب النجـدة مـن  ابـن أعنـدما علـم ا) (ثم يوضح المدرس ماقام بـه الرسـول 

ذلــــك االمــــر ومــــا كــــان مــــن  عــــنقــــد استشــــار المســــلمين ) (ان الرســــول : يقــــول  إذقــــريش 

 في القتال ومواجهة المشركين.) (المسلمين اال تاييد رأى الرسول

 التقى الرسول واصحابة مع المشركين؟  ثم يسال المدرس : اين -

 يجيب احد الطالب: التقى الطرفان في موقعة بدر. -

 المدرس: اين يقع موضع بدر ؟ -

 كم الى الجنوب الغربي من المدينة المنورة . )١٤٥الطالب: تقع بدر على بعد ( -

 المدرس :جيد. -

لـــة عـــددهم الـــذي لـــم ثـــم يعقـــب المـــدرس بقولـــه : لقـــد اســـتطاع  المســـلمون بـــالرغم مـــن ق

يتجاوز الثالثمئة مقاتل ان يتغلبوا على المشركين بكثرتهم التي تجاوزت االلفين من المشـركين 

اسـتطاع  إذويعود ذلك الـى قيـادة الرسـول الحكيمـة والـى تاييـد مـن اهللا سـبحانه وتعـالى ودعمـه 

 المسلمون قتل سبعين من المشركين واسر سبعين ايضا .
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  معاملة المسلمين لالسرى ؟ المدرس:  كيف كانت -

بحسن معاملة االسرى وكان قد امر باطالق سـراح ) (احد الطالب: لقد اوصى الرسول -

 كل اسير يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة .

 المدرس:جيد. -

 المدرس: ما اهمية ذلك بالنسبة للمسلمين ؟ -

مـــن وراء اطـــالق االســـرى لقـــاء تعلـــيم المســـلمين كانـــت ) (ب:غايـــة الرســـول احـــد الطال -

 ان يكون ابناء امته متعلمون يعلمون الناس امور دينهم ودنياهم .) (محاوله منه 

 بيرة في حياة المسلمين ويعقب احد الطالب: ان لهذه الغزوة اهمية ك -

النها اول مواجهـة حقيقيـة مـع المشـركين انتصـر فيهـا المسـلمون لـذلك سـميت (غـزوة بـدر  -

 الكبرى).

 المدرس: ما اسباب انتصار المسلمين في غزوة بدر؟ -

 ).(يجيب احد الطالب: بسبب القيادة الحكيمة للرسول الكريم -

 يعقب طالب اخر :بسبب تمسك المسلمين بدينهم وثقتهم الكبيرة بقيادتهم .و  -

 المدرس: جيداحسنتم. هل هناك اسباب اخر؟ -

يجيب احد الطـالب: نعـم مـن االسـباب االخـر هـي اسـتعداد المسـلمين للتضـحية مـن اجـل  -

 عقيدتهم ومبادئهم السامية .

هـذة االسـباب مجتمعـة وبتاييـد مـن  المدرس: ممتاز.ويعقب المدرس على ذلك بقوله كانت -

وارتفعت مكانتهم وللتاكيد على اهمية هذا ، واعزهم ، اهللا سبحانه وتعالى نصر المسلمين 

((يـوم  االنتصار لقد اشار القران الكريم الـى اليـوم الـذي وقعـت فيـه هـذة الغـزوة تحـت اسـم

 الن اهللا سبحانه وتعالى فرق بها بين الحق والباطل.  ؛ الفرقان))

 يسال المدرس:كانت هناك عدة نتائج لغزوة بدر من يستطيع ان يذكرها ؟ -

قـوة ) (يجيب احد الطالب: من نتائج غـزوة بـدر هـي: ظهـور المسـلمين بقيـادة الرسـول  -

  دينية وسياسية  وعسكرية في شبه الجزيرة العربية.                              
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 ).(ويعقب طالب اخر: ترسيخ االسالم في نفوس المسلمين وازدياد ثقتهم بالرسول  -

 المدرس: جيداحسنتم. هل هناك نتائج اخرى؟ -

 يجيب احد الطالب:اضعاف هيبة المشركين ومكانتهم بين قبائل شبه الجزيرة العربية . -

 ر المسلمين كقوة تعيق تجارة مشركي قريش مع بالد الشام.ويعقب طالب اخر: ظهو  -

 المدرس: جيد .احسنتم. -

ويعقـــب المـــدرس علـــى ذلـــك بقولـــه ان غـــزوة بـــدر ادت الـــى احـــداث صـــدمة كبيـــرة بـــين 

ذلــك زاد خطــر المســلمين علــى قوافــل قــريش .  فضــًال عــنصــفوف المشــركين مــن اهــل مكــة 

النتصــــار ســــاعد المســــلمين علــــى تحقيــــق وكــــذلك مــــن خــــالل تحليــــل هــــذة النتــــائج ان هــــذا ا

االنتصارات المتالحقة كمـا سـاهم فـي رفـع الحالـة المعنويـة والنفسـية لـدى المسـلمين علـى انهـم 

مؤيـــدين بجنـــد مـــن الســـماء تمكـــنهم مـــن تحقيـــق االنتصـــار علـــى اهـــل الشـــرك بـــالرغم مـــن قلـــة 

 عددهم.

  التقويم : -٦

يرة للتعرف علـى مـدى فهمهـم واسـتيعابهم في نهاية الدرس يوجه المدرس بعض  االسئلة القص

                                       -وهي:للمادة 

  من يعدد اسباب معركة بدر؟ )۱(

 من يذكر عدد اسرى المشركين بعد انتهاء المعركة ؟ )۲(

 لماذا سميت بمعركة بدر الكبرى ؟ )۳(

 ما نتائج معركة بدر؟ )٤(

 الواجب البيتي :  -٧

  وع للدرس القادم هوتعيين موض

  ٢٦هـ.  ص٣غزوة احد سنة 

 المصادر  : -٨
الكازاراني، ظهر الدين،مختصر التاريخ من اول الزمان الى منتهـى دولـة بنـي العبـاس  )۱(

 م.١٩٧٠م،حققه مصطفى جواد،المؤسسة العامة للصحافة والطباعة ،بغداد،٦٩٧-م٦١١
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 .١٩٨٩ة ، مؤسسة شباب الجامعة ،السيد،عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربي )۲(

العــاني ، عبــد الــرحمن واخــرون ، التــاريخ العربــي االســالمي للصــف الثــاني متوســط ،  )۳(

 جمهورية العراق، وزارة التربية. م،٢٠٠٦مطبعة جنة عدن، ، ١٩ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )أ -١١ملحق (
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
ربــي االســالمي للصــف الثــاني المتوســط اختبــار تحصــيلي بعــدي فــي مــادة التــاريخ الع

 لمحتوى الفصول االول والثاني و الثالث.
 

 عزيزي الطالب :
يهــدف هــذا االختبــار الــى قيــاس تحصــيلك فــي المحتــوى المعرفــي للفصــول الثالثــة مــن 

) فقــرة اختباريــة مــن نــوع االختيــار مــن  ٥٠كتــاب التــاريخ العربــي االســالمي . ويتكــون مــن ( 
 ربعة ( اختيارات ) واحد منها فقط صحيح .متعدد ولكل فقرة ا

 الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة . علىالمطلوب منك وضع دائرة 
 دقيقة . ٤٥زمن االختبار : 
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 تعليمات االختيار :
 االسئلة جميعها في ورقة االجابة فقط . عناجب  -۱
 اكتب االسم والصف والشعبة في المكان المحدد . -۲

 احدًا فقط من بين البدائل االربعة الواردة بعد كل فقرة اختبارية .اختر بديالً  و  -۳

 
 
 
 
 

 مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية                                                
 
 
 
 

 الصف والشعبة /                    االسم /    
  

 فقرات اختبار التحصيل
 
 ) بعد استقراره في مكة هي:اهم اعمال نبي اهللا ابراهيم( -١

 ساعد سكان مكة على تجهيز القوافل. -أ 
  بناء الكعبة الشريفة. -ب 
 تنظيم االتفاقيات التجارية . -ج 
 المسجد. ءبنا -د 

 
 دار الندوة هو المكان الذي: -٢

 يجتمع فيه الشعراء اللقاء القصائد . -أ 
 يه العبيد .يباع ف -ب 
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 يجتمع فيه المأل للتشاور في االمور السياسية واالقتصادية .         -ج 
 اثناء الحروب .في يلجا اليه الناس  -د 

 
 في شهر: )ولد النبي محمد( -٣

 ربيع الثاني .  -ربيع االول .                 ب -أ     
 رجب .  -د   .                     محرم -ج    

 
 كان المسلمون االوائل يجتمعون سرا للعبادة في دار: -٤

 جده عبد المطلب .  -علي ابن ابي طالب .        ب -أ    
 االرقم بن ابي االرقم . -د عمه ابو طالب .            -ج   

  
 هاجر المسلمون الى الحبشة في: -٥

 زول الوحي.السنة االولى بعد ن -أ 

 السنة الثانية بعد نزول الوحي. -ب 
 السنة الرابعة بعد نزول الوحي. -ج 

 السنة الخامسة بعد نزول الوحي. -د 

 
 حدثت بيعة العقبة االولى سنة : -٦
 م . ٦٢٣-م .          د٦٢٢-م .         ج٦٢١-م .     ب٦٢٠-أ
 
 سميت وثيقة المدينة بـ : -٧
 الحلف . -الميثاق .    د -عاهدة .     جالم -الصحيفة .     ب -أ
 
 حدثت غزوة بدر سنة: -٨
 هـ .٤ -هـ .         د٣-هـ .       ج٢-هـ .     ب١-ا
 
 ) بحفر الخندق هو:الصحابي الذي اشار على الرسول( -٩
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 مصعب بن عمير . -عمار بن ياسر .           ب -أ
 ) . ابي بكر الصديق ( -الفارسي .         د سلمان -ج
 

 -)في سنة :توفي الرسول محمد ( -١٠
 هـ .١٢ -هـ .        د١١ -هـ .         ج١٠ -هـ .         ب٩-أ

 -) في غزوة الخندق هم:اليهود الذين نقضوا عهدهم مع الرسول( -١١
 بني النظير .  -بني قينقاع .                   ب -أ 
 يهود خيبر .  -بني قريظة .                  د -ج 
 

 -اول هجرة للمسلمين كانت الى: -١٢
 ظفار .  -حائل .         د -الحبشة .       ج -يثرب .       ب-ا
 

 -) يقضي شهر رمضان من كل عام معتزال من اجل :كان الرسول( -١٣
 الصيد .  -الرعي .     د-التجارة .      ج -العبادة .      ب-أ

 -مناخ مكة جا ف حار صيفا النها تقع في منطقة: -١٤
 سهلية .  -صحراوية .    د -ساحلية .     ج -جبلية .     ب-أ

 -سميت حرب الفجار بهذا االسم النها حدثت في شهر: -١٥
 ربيع الثاني  -ربيع االول          ب -أ    
 شعبان -رجب              د -ج   
 

 -جددت قريش بناء الكعبة بسبب : -١٦
      تصدع جدرانها بسبب سيل اصابها .   -أ 
 اهتمام قريش بالناحية العمرانية . -ب 
 خول قريش في االسالم.د -ج 
 ازالة االصنام واالوثان من الكعبة. -د 
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 -قررت قريش مقاطعة بني هاشم وذلك: -١٧
 إلرغام المسلمين على ترك دينهم. -أ 
 كره قبيلة قريش لبني هاشم. -ب 
 سيطرة بني هاشم على تجارة مكة.  -ج 
 ضعف قريش وعدم قدرتها على مواجهة المسلمين -د 

 
 -) اهل تبوك النهم:الرسول(لم يقاتل  -١٨

 خرجوا من المدينة . -دفعوا الجزية .           ب -أ
 دخلوا االسالم . -د طلبوا الصلح .          -ج
 

 -) على ملك الفرس بقوله(مزق اهللا ملكه)ألنه :دعا الرسول( -١٩
 استجاب لدعوة الرسول لالسالم. -أ 
 استقبل المسلمين في بالده. -ب 
 ).مزق الكتاب الذي ارسله اليه الرسول( -ج 
 اهدى الهدايا للرسول اعترفا منه بنبوته. -د 

 
 -خسر المسلمون المعركة في غزوة احد نتيجة لـ: -٢٠

 ).امر الرسول(التزام الرماة بأو  -أ 
 عدم وجود الرماة في جيش المسلمين. -ب 
 ترك الرماة مواقعهم فوق الجبل . -ج 
 كثرة عدد المشركين بالنسبة للمسلمين.  -د 

 
) من اسباب اختيار خديجة بنت خويلد لورقة بن نوفل واخباره ماحدث للرسول( -٢١

 -في غار حراء كونه:
 من االحناف الذين يؤمنون باهللا. -أ 
 من وجهاء قريش. -ب 
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 احد تجار قريش المعروفين. -ج 
 احد اقرباء الرسول. -د 

 
  الرقم الذي يدل على مدينة مكة: علىبالخريطة االتية وارسم دائرة  استعن -٢٢

 .  ١ -أ 
 .  ٢ -ب 
 . ٣ -ج 
 .     ٤ -د 

 
                                                                                                                                 

 -ساعد نظام المؤاخاة الذي اوجده الرسول الكريم في يثرب على: -٢٣
 . وااللحاد الشرك محل الدينية الوحدة احالل -أ 
 . المهاجرين من يثرب اهالي تذمر -ب 
 . للمهاجرين االقتصادي الوضع تدهور -ج 
 ازدياد خطر مشركي قريش على المهاجرين .   -د 

يقابلها  ) وثيقة المدينة لتنظيم الشؤون السياسية واالجتماعية التياوجد الرسول ( -٢٤
 -في الوقت الحاضر:

 االتفاق .  -االنتداب .     د -الدستور .     ج -المعاهدة .     ب-ا
 

 -امراهللا سبحانه رسوله الكريم بقوله((وانذر عشيرتك االقربين)) بـ : -٢٥
 . علنا االسالم الى الدعوة-ا

 . سرا االسالم الى الدعوة-ب
 . ةالعربي الجزيرة ربوع خارج االسالم نشر-ج
 نشر االسالم بين االقوام الوثنية .  -د         

 من بين المبادىء االخالقية التي جاء بها االسالم هي : -٢٦
 .    الناس بين والمساواة العدالة تحقيق -أ 
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 . طبقات الى المجتمع تقسيم -ب 
 . والمرأة الرجل بين التمييز -ج 
 . المفاضلة بين الناس تبعا النتمائهم القبلي -د 

 
الرقم الذي يدل على موقع  علىهـ ارسم دائرة ٣إمامك مخطط غزوة احد سنة . ٢٧

 -المعركة:
 .   ١ -أ 
 .  ٢ -ب 
 .  ٣ -ج 
 .  ٤ -د 

 
 -بدأ:اعتمد في اختيار الخليفة على م )( بعد وفاة الرسول -٢٨

 التنافس. -الشورى .   د -االنتخاب.       ج -ب الوراثة.  -أ    
 

 -الردة تعني : -٢٩
 التأييد . -االتحاد.     د -االنفصال.        ج -االتفاق.     ب -أ   
 -) هو:الخليفة الرابع بعد الرسول( -٣٠

 ).عمر بن الخطاب( -) .     بعلي ابن ابي طالب(-أ      
 ).ابو بكر الصديق( -ج ) .    عثمان بن عفان(-ج    

 
 -) بالخالفة سنة:ن بن علي (بايع الناس االمام الحس -٣١

 هـ٥٠ -هـ     د٤٠ -هـ        ج٣٥ -هـ      ب٣٠-أ    
 
 

 -استمرت معركة القادسية: -٣٢
 ثالثة ايام .  -يومين .               ب -أ          
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 خمسة ايام  .  -اربعة ايام .         د -ج        
 

 -المنجنيق بأنه: يعرف -٣٣
 ن .و الة حادة يحملها المقاتل -أ 
 نة للمقاتلين .      و الة لنقل المؤ  -ب 
 الة لرمي الحجارة الكبيرة على االسوار . -ج 
 في السفن البحرية .  تستعملالة حربية  -د 

 
 -كان للوالي مقر خاص يسمى: -٣٤

 دار الندوة -دار الضرب             ب -أ       
 دارالخالفة  -د   دار االمارة            -ج     

 
 -حدثت موقعة اليرموك سنة : -٣٥

 هـ١٥ -هـ          د١٣ -هـ       ج ١٢ -هـ         ب ١٠-أ
 -) لحركات الردة بسبب:بكر الصديق( أبوتصدى الخليفة  -٣٦

 .السالميةا العربية االمة وحدة على الحفاظ -أ 
 .االسالمي العربي االقتصاد تدهور -ب 
 .المكرمة مكة على المرتدين هجوم -ج 
 البدء بالفتوحات العربية االسالمية . -د 

 
 -) في غزوة تبوك النه:لم يشترك االمام علي ( -٣٧

 .العينين ارمد كان -أ 
 .بالمدينة اهله في)(الرسول خلف -ب 
 .اخرى مناطق في للقتال التوجه -ج 
 التوجه الى مكة المكرمة للحج.  -د 
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 -) طريق الصلح مع معاويةنتيجة لـ:اختار االمام الحسن ( -٣٨
 .يقوده الذي الجيش ضعف -أ 
 .المسلمين دماء حقن -ب 
 )( الحسن االمام من الصلح معاوية طلب -ج 
 قوة الجيش الذي يقوده معاوية.  -د 

 

 -) بفتح بالد الشام الن هذة البالد :بكرالصديق( ابواهتم الخليفة  -٣٩
 . كبيرة اقتصادية ثروات ذات -أ 
 . االسالم عن المرتدين عددمن فيها كنيس -ب 
 . االسالمية العربية الدولة مركز حيث الحجاز من قريبة -ج 
 منفذ الدولة العربية االسالمية على البحر . -د 

 

 -يشابه منصب الوالي في الدولة العربية االسالمية في الوقت الحاضر منصب: -٤٠
 القاضي . -المحافظ .       د -الرئيس .       ج -الوزير .      ب -أ      

 
 -من اسباب جمع القرأن في مصحف واحد : -٤١

 .القران حفظة من عدد استشهاد -أ 
 .القرانية االيات كثرة -ب 
 . بكلماته التالعب من المسلمين خوف -ج 
 .  الوحدة وتحقيق العربية اللغة صيانة -د 

 
 -اطلق على الديوان في الوقت الحاضر: -٤٢
   الدستور -د          الكتاب -ج         السجل -ب   قرطاسال -أ     
 

 -بدأ العصر االموي سنة: -٤٣
 .  هـ٤٣ -د.       هـ٤٢ -ج.       هـ٤١ -ب.       هـ٤٠-أ      
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 -عاصمة الدولة العربية االسالمية في العصر االموي هي: -٤٤

 . المدينة المنورة-.    د دمشق -الكوفة.        ج -بغداد.       ب-ا        
 

 -اول خليفة امر بتعريب الدواوين هو: -٤٥
 معاوية بن ابي سفيان . -مروان بن الحكم .              ب -أ     
 . مروان بن الملك عبد -د.               معاوية بن يزيد -ج    

 
 -اطلق العرب المسلمون اسم الصوائف والشواتي على: -٤٦

 .العراق في زراعيةال االراضي -أ 
 .والباردة الحارة السنة اشهر -ب 
 .العميقة واالودية الجبال -ج 
 .والصيف الشتاء في منظمة عسكرية حمالت -د 

 
 

 -فتحت بالد االندلس على يد القائد العربي : -٤٧
 قتيبة بن مسلم الباهلي . -طارق بن زياد .              ب -أ          
 . الغافقي الرحمن عبد -د  .       الثقفي قاسمال محمدبن -ج        

 
 اشرفت الدولة العربية االسالمية في العصر االموي على دار الضرب بشكل  -٤٨

 -مباشر لـ :
 . العملة في والتالعب الغش منع -أ 
 . زنطييالب النفوذ من الحد -ب 
 . السوق على السيطرة -ج 
 . الفارسي النفوذ من الحد -د 

 
 -البزنطيين بسبب: اتجاهالمويون حمالت عسكرية نظم ا -٤٩
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 . االسالمية العربية الدولة حدود على اعتداءآتهم -أ 
 . واالموال الغنائم على الحصول -ب 
 . التجارة طرق على السيطرة محاولة -ج 
 . الفارسي النفوذ من الحد -د 

 
 يشابه منصب صاحب الشرطة في العصر االموي في الوقت الحاضر  -٥٠

 -منصب :
 .  الرئيس -ب.             الجيش قائد -أ
 .   الوزير -د.          الشرطة قائد  -ج         

 
 

               
 

 
 

 ب ) – ١١ملحق (
 النهائي  االجابات الصحيحة لفقرات اختبار التحصيل

 
رقم 
 الفقرة

رقم  االجابة الصحيحة
 الفقرة

 االجابة الصحيحة

 أ ۲٦ ب ۱
 ج ۲۷ ج ۲
 ج ۲۸ أ ۳
 ب ۲۹ د ٤
 أ ۳۰ د ٥
 ج ۳۱ ب ٦
 ب ۳۲ أ ۷
 ج ۳۳ ب ۸
 ج ۳٤ ج ۹

 ب ۳٥ ج ۱۰
 أ ۳٦ ج ۱۱
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 ب ۳۷ ب ۱۲
 ب ۳۸ أ ۱۳
 ج ۳۹ ج ۱٤
 ب ٤۰ ج ۱٥
 أ ٤۱ أ ۱٦
 ب ٤۲ أ ۱۷
 ب ٤۳ ج ۱۸
 ج ٤٤ ج ۱۹
 د ٤٥ ج ۲۰
 د ٤٦ أ ۲۱
 أ ٤۷ ب ۲۲
 أ ٤۸ أ ۲۳
 أ ٤۹ ب ۲٤
 ج ٥۰ أ ۲٥

 
 
 
 
 )١٢ملحق (

 فقرات اختبار التفضيل المعرفي
 ... عزيزي الطالب

كل  ويأتي بعد) فقرة صيغت بصورة عبارت تضم معلومات تاريخية ٣٠يتكون هذا االختبار من(
 فقرة رئيسة اربع عبارت فرعية كلها صحيحة ، الرجاء منك اتباع االتي:

 . نايةوع بدقة فرعية عبارات من يتبعها وما رئيسة عبارة كل تقرأ أن -۱

 لديك تفضيال االكثر العبارة تعطي بحيث لها تفضيلك درجة وفق على الفرعية العبارات ترتب أن -۲
 مع المرفقة االجابة ورقة في) ١( الرقم تعطى واالخير) ٢( الرقم فاالقل) ٣(الرقم منها واالقل) ٤(الرقم
 :االتي المثال في ،كما االختبار هذا

 .هـ٣ سنة احد غزوة في ركينالمش مع المعركة المسلمون خسر

 .المنورة المدينة قرب يقع احد جبل -أ 

 .المشركين لمصلحة المعركة نتيجة كانت -ب 
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 . الشهادة او النصر لغايتين يقاتلون احد غزوة في المسلمون -ج -ج 

 .الغنائم على للحصول احد جبل تركهم المسلمين هزيمة اسباب احد -د -د 

 حقل في) ٤( رقم االجابة ورقة في تضع لذا غيرها من اكثر) د( ةالعبار  فضلت انك افترض -٣
 وفضلت ،) أ( االختيار حقل في) ٣( رقم فتضع الثانية المرتبة في) أ(  العبارة وفضلت ،)د(االختيار

 الرقم)  ج(  العبارة تأخذ وهكذا) ب(  االختيار حقل في) ٢( الرقم فتضع الثالثة المرتبة في) ب(  العبارة
 .االختبار لهذا المرفقة االجابة ورقة في) ج(  االختيار حقل يف) ١( 

 د ج ب أ الفقرة رقم
* ٤ ١ ٢ ٣ 

 درجة وفق على العبارات هذه ترتب ان وعليك  صحيحة كلها لك المعطاة  المعلومات ان جيدا تذكر -٤
 .لها تفضيلك

 .جميعها االختبار فقرات على أجبت قد أنك االختبار نهاية في تأكد -٥

 .االختبار ورقة على عالمة أي تضع وال شيء أي تكتب ال -٦

مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح              
 نظام خالل من العربية االمة توحيد في االساس يضع ان) ( الرسول ستطاعا -۱

 .المواخاة

 الغي نظام المؤاخاة بعد غزوة بدر -أ 

 المؤاخاة تعني بان يجعل كل مهاجر اخا له من االنصار . -ب 

 ) هذا اخي .) نظام المؤاخاة بقوله لالمام علي (طبق الرسول( -ج 

 د .ساعد نظام المؤاخاة على احالل الوحدة الدينية محل الشرك وااللحا -د 

    الواحدة االمة نظام) ( محمد الكريم الرسول اوجدها التي المهمة االمور من -۲

اشار القران الكريم الى مفهوم االمة الواحدة في االية الكريمة((هذه امتكم امة واحدة  -أ 
 وانا ربكم فاعبدون)) . 

 ي انقاذ البشرية من الظلم والطغيان .ساعد مفهوم االمة الواحدة ف -ب 
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 انتشر الدين االسالمي والحضارة العربية في العالم .   -ج 

وضع مفهوم االمة الواحدة الحجر االساس في توحيد الدولة العربية االسالمية   -د 
 ونشرالدين  االسالمي. 

 . م٦٢١دعوته فحدثت بيعة العقبة االولى سنة  ) عن نشرلم يتوقف الرسول ( -٣
 بيعة لعقد والخزرج االوس استعداد في ساهم وامانته وصدقه) ( الرسول تسامح    -أ 

  االولى العقبة

 والخزرج االوس وقبيلتي) (الرسول بين حدثت التي البيعة هي االولى العقبة بيعة -ب 
 . م٦٢١ سنة

 .  الكريم القران يثرب اهل تعليم في دورا البيعة لهذه كان -ج 

 .  االولى العقبة بيعة على والخزرج االوس وافق  -د 

 .المأل في مكة يجتمعون في دار الندوة للتشاور في االمور االقتصادية واالجتماعية -٤
 قرارات الى التوصل على مكة اهل ساعدت الندوة دار في المتعددة الجتماعاتا -أ 

 .  الجميع تخدم جماعية
 دار الندوة هو المكان الذي يجتمع فيه المأل لعقد االتفاقيات والمعاهدات . -ب 

 يسمح بدخول دار الندوة لمن بلغ االربعين من العمر . -ج 

  لمشترك بين القبائل .دار الندوة مثال جيد لروح العمل ا -د 
 عقدت قبيلة قريش مع البالد المجاورة والقبائل االخرى اتفاقيات االيالف. -٥

 عقدت قريش االيالف لحماية قوافلها التجارية وتامين سالمة تلك القوافل . -أ 

االيالف هي اتفاقيات تجارية عقدتها قبيلة قريش مع البالد المجاورة والقبائل  -ب 
 تسكن على طرق قوافلها . االخرى التي 

 ساعدت االيالف سكان قريش في االشتغال بالتجارة . -ج 

د. قوافل قريش كانت تتجه في الصيف الى بالد الشام وفي الشتاء الى بالد  -د 
 اليمن .
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 .الحبشة اول مكان هاجر اليه المسلمون لالبتعاد عن اذى المشركين -٦
 .  السمحة ومبادئه االسالمي الدين عاليمت نشر على الحبشة الى الهجرة ساعدت -أ 
 . الحبشة  في بالمسلمين النجاشي رحب -ب 

 .  الحبشة الى المسلمون هاجر الوحي نزول من الخامسة السنة في -ج 

 .العقيدة اجل من التضحية على تدل الحبشة الى المسلمين هجرة. د -د 
 )بعد الهجرة الى يثرب  .يعد بناء المسجد اول عمل قام به الرسول( -٧

 .  الجديد المجتمع ابناء بين والتضامن الوحدة روح المسجد بناء في تجلت -أ 

 .يعد بناء المسجد من مميزات المدينة االسالمية .  -ب 

) في المدينة هو بناء ولى التنظيمات االدارية التي قام بها الرسول الكريم (. اج
 المسجد .

 والدنيوي لألمة االسالمية الجديدة . د.اصبح المسجد مركز النشاط الديني

 
 هـ٢) هزيمة المشركين في غزوة بدرسنة استطاع المسلمون بقيادة الرسول ( -٨

 . وسياسية دينية كقوة لمسلمينا موقف بدردعمت غزوة -أ 
 . والكتابة القراءة المسلمين من عشرة يعلم اسير كل) (الرسول اطلق -ب 
 الجنوب الى كم١٤٥ حوالي بعد على بدر في المشركين مع المسلمون التقى -ج 

 .  المنورة المدينة من الغربي

 لمشركين في غزوة بدر . انتصر المسلمين على ا -د 
 

) بالمشركين بقيادة ابو سفيان بن ابي حرب في التقى المسلمين بقيادة الرسول( -٩
 غزوة االحزاب  (الخندق) :

 حفر الخندق ساهم في انتصار المسلمين على المشركين .  -أ 

 القرار  لى حفرالخندق دليل على عدم اتخاذعاصحابه  ) معتشاورالرسول( -ب 
 الفردي .

سميت قريش ومن تحالف معها من قبائل بني سليم وبني اسد وبني مرة  -ج 
 (باالحزاب) . 
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 خطط بديلة للصدام المباشر. الستعمالحفر الخندق يعد بداية  -د 

 
 .هـ٨مكة المكرمة سنة  فتحت -١٠

 .الوثنية على والقضاء للحق انتصارا يعد المكرمة مكة المسلمين دخول -أ 
 .  القوة استخدام من بدال الدبلوماسي العمل جسد مكة فتح  -ب 

 . هـ٨ سنة مكة والمسلمون) ( الرسول فتح -ج 
   )حملة عسكرية لفتح مكة .د.اعد الرسول ( -د 

 ) الى مكة المكرمة للحج في السنة العاشرة للهجرة.توجه الرسول ( -١١
 انا انما قل((لىتعا قوله في جاء كما بشر انه على الوداع حجة في) ( الرسول اكد -أ 

 )) .مثلكم بشر

 .   النساء معاملة حسن الوداع حجة في) ( الرسول عليها اكد التي االمور من -ب 

 . المسلمين بين والمساواة االخوة الى الوداع حجة في)(الرسول اشار -ج 
 ) . الوداع بحجة(  هـ١٠ سنة) ( الرسول حجة سميت -د 
 

 ).ظهر نظام الخالفة بعد وفاة الرسول الكريم ( -١٢
 . وفاته بعد) (الرسول يخلف من كل االسالمية الخالفة مفهوم يلقب -أ 
يشاورهم في اتخاذ القرارات كما كان الرسول يشاور  لرئيس الدولة الحالية مستشارون -ب 

 اصحابه .   

 لقب ابو بكر اول خليفة للمسلمين بعد اختياره  في سقيفة بني ساعدة .  -ج 

 الخليفة يمثل اعلى سلطة في الدولة العربية االسالمية .  -د 

 
 ).ربية الموحدة حركات الردة بعد وفاة الرسول(واجهت الدولة الع -١٣

 ) بقوة وحزم. واجه الخليفة ابو بكر الصديق (  -أ 

 في بداية الخالفة الراشدة سميت الحركات االنفصالية التي قام بها بعض المرتدين  -ب 
 لردة .بحركات ا

 هدفت الحركات االنفصالية الى تمزيق وحدة االمة االسالمية. -ج 
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 فها. واضعافي مختلف االزمنة هدف كل حركة انفصالية هو تفكيك االمة   -د 

 علي ابن ابي طالب (عليه السالم) الخليفة الراشدي الرابع. -١٤
 بالبالغة وفصاحة اللسان . ) اتسم االمام علي ( -أ 

) وتربى في بيته وهو اول المؤمنين ) هو ابن عم الرسول (االمام علي ( -ب 
 باالسالم .  

واالمور كان الخلفاء الراشدون الثالثة يستشيرون االمام علي في االحكام الشرعية  -ج 
 السياسية.

 ) ليلة هجرته الى يثرب .) في فراش الرسول الكريم (بقي االمام علي( -د 

االمام علي ابن ابي  ) بعد استشهاداتفق اهل الكوفة على بيعة االمام الحسن ( -١٥
 ).طالب(

 اختار االمام الحسن طريق الصلح مع معاوية ابن ابي سفيان . -أ 

 وبيعة عامة.، بيعة خاصة  منها: اتتطلبملتولي خالفة المسلمين   -ب 

 استخدم معاوية اساليب المكر والخديعة للوصول الى الخالفة . -ج 

 هـ  ٤٠) بالخالفة سنة بويع االمام الحسن (  -د 

) تحرير بالد الشام من السيطرة البيزنطية الصديق( بكر استطاع الخليفة ابو -١٦
 .هـ١٣سنة 

 . االسالمية العربية الدولة لمركز ملحة ضرورة كان الشام بالد فتح -أ 
 العربي الجيش انتصار على ساعدت العالية والمعنويات النادرة الشجاعة -ب 

 .البيزنطيين على االسالمي
 هتقسيم الشام بالد لفتح الصديق بكر أبو استعملها التي العسكرية الخطط من -ج 

     اقسام اربعة على الجيش
مي في بالد الشام الى القائد كل الخليفة ابو بكر قيادة الجيش العربي االسال او -د 

 خالد بن الوليد .
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 )١بالنظر الى المخطط (-١٧

 
 
 
 
 
 
 
 

 . ومصر فلسطين نحو للتقدم الطريق مهد االسالمية الجيوش انتصار -أ 
 واالسالم الشرك بين فاصال حدا اليرموك نهر يعد المخطط الى بالنظر -ب 

 وجيش الوليد بن خالد بقيادة جهة من المسلمين جيش بين اليرموك معركة حدثت -ج 
 هـ١٣ سنة المشركين

 . القتال في المباغتة عنصر الوليد بن خالد استعمال -د 
  ).حررت فلسطين من السيطرة البيزنطية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب( -١٨
 . والتواضع البساطة المسلمين خليفة اتسم -أ 
 . مكة فتح بعد الصخرة قبة مسجد المسلمون بنى -ب 
 . فلسطين لفتح االسالمية الجيوش قاد العاص بن عمرو -ج 
 . وتواضعه عمر لبساطة المقدس بيت مدينة اهل استغرب  -د 

 هـ.٢٠ تمكن عمرو بن العاص من فتح مصروخلصها من السيطرة البيزنطية  سنة -١٩
 . االسالمية العربية للجيوش رئيسة ضرورة البيزنطيين من مصر تحرير -أ 
 . مصر في قتاله ثم ومن العدو حصار اسلوب العاص بن عمرو استعمل -ب 
 .  البيزنطي للجيش العام المقر بابليون حصن -ج 

 في االسالمي العربي للجيش قاعدة اصبحت التي الفسطاط العاص بن عمرو بنى -د 
 . شمال
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 )١بالنظر الى الخريطة ( -٢٠

 
 
 
 
 
 

 . العرب اهلها بمساعدة االجنبية السيطرة من مصر حررت -أ 
 . العاص بن عمرو به قام عمل اول المسجد بناء -ب 
 . م٦٤٢/ هـ٢٠ سنة العاص بن عمرو بقيادة مصر فتحت -ج 
 .افريقيا شمال في االسالمي العربي الجيش قالنطال قاعدة مصر -د 
 

 هـ.٩٢فتحت االندلس على يد القائد العربي طارق بن زياد سنة  -٢١
 فتح استكمال على زياد بن طارق ساعد الذي المسلم العربي القائد نصير بن موسى -أ 

 . االندلس بالد

 . المسلمين بالعرب االندلس اهل استنجد -ب 
 مين اهل االندلس من الفوضى واالنقسام والظلم والفساد.انقذ العرب المسل -ج 

 ن في االندلس مدينة الزاهرة.بنى المسلمو  -د 

   هـ.١٥تخلص العراق من السيطرة الفارسية سنة  -٢٢ 
 .   االسالمي العربي الجيش  صفوف الى العربية القبائل من الكثير انظمت -أ 

 .   والتضحية االنظباط  مياالسال العربي للجيش الرئيسة المميزات  -ب 

 .   الفارسية السيطرة من العراق حررت القادسية معركة -ج 

 .  الفرس مع التفاوض طريق وقاص ابي بن سعد استعمل -د 

 
  ) هو بدء العمل بالتقويم الهجري.اهم انجازات الخليفة عمر بن الخطاب ( -٢٣
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 .وتسلسلها التاريخية االحداث سرد دقة على الهجري تقويمال ساعد -أ 
 .  العمل في مستمرة االسالمية الدول من كثير -ب 

 .  المنورة المدينة الى) ( الرسول لهجرة االولى السنة منذ الهجري التقويم بدأ -ج 

 ) .الفيل عام( مثل المهمة ثالحواد يؤرخون االسالم قبل العرب كان -د 
 
 اول الدواوين في الدولة العربية االسالمية هو ديوان الجند. -٢٤ 

 . الجند ديوان مهام حاليا الدفاع وزارة في واالدارية المالية الشؤن مديرية تؤدي -أ 

  ومقدار اهللا سبيل في المقاتلين اسماء فيه يدون الذي السجل هو الجند ديوان -ب 
 .  رواتبهم

 والقدم اهللا رسول من القرابة مبدا على الجند ديوان في العطاء مستحقي اسماء رتبت -ج 
 .  االسالم في

 . الجند ديوان بإنشاء) ( الخطاب بن عمر الثاني الخليفة امر -د 
 
) وتنازل االمام الحسن بعد انتهاء حكم الخلفاء الراشدين باستشهاداالمام علي ( -٢٥ 

          هـ .٤١سلم معاوية السلطة سنة ت) عن  السلطة بن علي (
 . االسالمية العربية للدولة عاصمة دمشق مدينة االمويون اتخذ -أ 
 .  الشورى بدالمن ختيارالخليفةا في الوراثة قاعدة االموين اتبع  -ب 

 .  االموي بالعصر االسالمي التاريخ من هـ١٣٢ سنة الى هـ٤١سنة من المدة سميت -ج 

 .  العربية الدول بعض في اً قائم يزال ما العهد ووالية الوراثة نظام -د 

                                                                                                                                         
دارت في موقعة كربالء معركة غير متكافئة بين والي الكوفة عبيد اهللا بن زياد  -٢٦

         ) واصحابه .واالمام الحسين (
 ).( محمد جده بشريعة التزامه نتيجة) ( الحسين االمام استشهد -أ 

 . العالم االحرارفي عليها يسير قاعدة كربالء واقعة اصبحت -ب 
 سنة   محرم من العاشر في حدثت التي المعركة في) ( الحسين االمام استشهد -ج 

 . هـ٦١
 .يزيد  مبايعة عن) ( الحسين االمام امتنع  -د 
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اتجه الجيش العربي االسالمي نحو المشرق الكمال رسالته االنسانية في نشر  -٢٧

 السالمي.الدين ا
 . والطغيان الظلم من الشعوب خلصت االسالمي التحرير حروب -أ 
 .الشرق في الفتوحات في االسالمية العربية الجيوش النطالق قاعدة اصبح العراق -ب 
    للمناطق االسالمية العربية والثقافة الفكر انتقال على المشرق في الفتوحات ساعدت  -ج 

 .اليها وصلت التي     
 . المفتوحة المناطق في االستقرار االسالمي العربي الجيش عادة نم -د 

 
 اهتمت الدولة العربية االسالمية في عصر االمويين بالجيش اهتماما كبيرا -٢٨

 . المعارك اثناء في الجيش اءوالقر  القصاصون يرافق  -أ 
  الطوعي التجنيد محل االلزامي التجنيد اعتمد مروان بن الملك عبد الخليفة اعتالء بعد -ب 
 الف اربعين سفيان ابي بن معاوية الخليفة عهد في االسالمي العربي الجيش عدد بلغ -ج 

 . مقاتل
 . االلزامي التجنيد نظام على الحاضرتعتمد الوقت في العسكرية الجيوش اغلب  -د 
 

 اهتمت الدولة العربية االسالمية في العهد االموي باالسطول البحري. -٢٩
 . للمناورة الصغيرة والسفن دفاعية ابراج ذوات الكبيرة الحربية فنالس  -أ 
 . السفن بناء في الساحلية المدن على االسالمية العربية الدولة اعتمدت -ب 
 . الحربية السفن ببناء وتونس ومصر الشام بالد مدن اشتهرت -ج 
 . الضاربة البحرية القوة وتطوير تحسين على االمويون عمل  -د 

  
 صدرت عملة عربية اسالمية موحدة في العصر االموي. -٣٠

 طبعت على العملة العربية االسالمية كتابة ايات قرآنية . -أ 

 سميت العملة العربية االسالمية الموحدة (السكة االسالمية) . -ب 

 كانت العملة العربية االسالمية في العهد االموي تصنع من الذهب والفضة . -ج 
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 لسكة االسالمية عمل على تقويض النفوذ البيزنطي الفارسي .اصدار ا  -د 

 
 
 
 
 
 

 )أ  – ١٢ملحق (
 ورقة االجابة على اختبار التفضيل المعرفي

                                                                  اسم الطالب:
 الصف والشعبة :

 رقم

 الفقرة
 د ج ب أ

 رقم

 الفقرة
 د ج ب أ

١٦     ١     

١٧     ٢     

١٨     ٣     

١٩     ٤     

٢٠     ٥     

٢١     ٦     

٢٢     ٧     

٢٣     ٨     

٢٤     ٩     

٢٥     ١٠     
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٢٦     ١١     

٢٧     ١٢     

٢٨     ١٣     

٢٩     ١٤     

٣٠     ١٥     

 

 ) ب -۱۲( ملحق 

 يمفتاح تصحيح اختبار التفضيل المعرف
 Aالتطبيق =    /     Pالمباديء =    /    Cالتساؤل الناقد =   /   Rاالسترجاع =

 رقم

 الفقرة
 د ج ب أ

 رقم

 الفقرة
 د ج ب أ

1 C R A P ١٦ C P A R 

٢ R A C P ١٧ C P R A 

٣ P R A C ١٨ P A R C 

٤ A R P C ١٩ C P R A 

٥ P R A C ٢٠ P A R C 

٦ A C R P ٢١ C P A R 

٧ C P R A ٢٢ C P R A 

٨ P A R C ٢٣ P A R C 

9 C P R A ٢٤ A R P C 
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١٠ P A R C ٢٥ C P R A 

١١ C A P R ٢٦ P A R C 

١٢ P A R C ٢٧ P R A C 

١٣ A R C P ٢٨ C P R A 

١٤ C R P A ٢٩ P A R C 

١٥ C P A R ٣٠ A R P C 

 
 )١٣ملحق (

 درجات عينة البحث في اختبار التحصيل النهائي

 المجموعة الضابطة موعة التجريبيةالمج

 الدرجة التسلسل الدرجة التسلسل

٣٠ ١ ٤٥ ١ 

٢٨ ٢ ٤٧ ٢ 

٢٩ ٣ ٤٣ ٣ 

٢٨ ٤ ٤٦ ٤ 

٣٥ ٥ ٤٢ ٥ 

٣١ ٦ ٤٣ ٦ 

٣٤ ٧ ٤٤ ٧ 

٣٨ ٨ ٤٦ ٨ 

٤١ ٩ ٤١ ٩ 

٤٦ ١٠ ٤٢ ١٠ 

٢٩ ١١ ٤٣ ١١ 

٢٦ ١٢ ٣٩ ١٢ 
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٤٤ ١٣ ٤٨ ١٣ 

٣٤ ١٤ ٤١ ١٤ 

٢٧ ١٥ ٤٥ ١٥ 

٢٥ ١٦ ٤٤ ١٦ 

٣١ ١٧ ٣٧ ١٧ 

٣٠ ١٨ ٣٩ ١٨ 

٢٦ ١٩ ٤٤ ١٩ 

٤٢ ٢٠ ٤٢ ٢٠ 

٤٠ ٢١ ٤٢ ٢١ 

٢٨ ٢٢ ٤١ ٢٢ 

٣٧ ٢٣ ٤٥ ٢٣ 

٢٧ ٢٤ ٤٦ ٢٤ 

٣٧ ٢٥ ٤٦ ٢٥ 

٤١ ٢٦ ٤٢ ٢٦ 

٣٨ ٢٧ ٤٣ ٢٧ 

٣٣ ٢٨ ٣٥ ٢٨ 

٣٥ ٢٩ ٤٨ ٢٩ 

٢٢ ٣٠ ٣٣ ٣٠ 
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 )١٤ملحق (

 ئيعينة البحث االختبار التفضيل المعرفي النهادرجات 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 التساؤل االسترجاع ت
 الناقد

 التساؤل االسترجاع ت التطبيق المبادئ
 الناقد

 التطبيق المبادئ

٧٠ ٧٢ ٧٥ ٨٣ ١ ٧٠ ٥٦ ٩١ ٨٣ ١ 
٧٤ ٧٢ ٧٨ ٧٦ ٢ ٦٧ ٦٩ ٨١ ٨٣ ٢ 
٦٢ ٧٠ ٨٣ ٨٥ ٣ ٦٧ ٥٩ ٩٢ ٨٢ ٣ 
٨٢ ٦٣ ٧٧ ٧٨ ٤ ٥٨ ٧٣ ٨٢ ٨٧ ٤ 
٥٧ ٨٣ ٦٩ ٩١ ٥ ٧٨ ٦٨ ٨٤ ٧٠ ٥ 
٦٢ ٦٢ ٧٧ ٩٩ ٦ ٧٠ ٧١ ٩٠ ٦٩ ٦ 
٧٤ ٥٩ ٧٣ ٩٤ ٧ ٧٨ ٦٧ ٧٤ ٨١ ٧ 
٧٠ ٧١ ٦٨ ٩١ ٨ ٦٥ ٧٨ ٧٧ ٨٠ ٨ 
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Abstract 
 

 Teaching strategies of critical thinking for students has become 

an issue of great signikicance for au notions the educational process  

foces a number of crucid problems sucl as the decrease in the level of 

achievement , poor processing of data by students as well as lacyc of 

the mental ability necessary for interpreting such data the present 

study came there fore to investing ate the effect of teaching through 

the Mcferla and’s strategy on :-  

1- achievement in scond Intermediate pupils in Arabic Islamic 

History .  

2- cognative preference in scond Intermedidte papil in Arabic 

Islamic History .  

The following zero hy potheses have been designed to achieve the 

purpose of the studs :-  

1- there are no statistically sign ihi cant differences of level (0.05) 

between the mean of marks attaind by the pupils taught by 

mcferland’s strategy and that of the pupils tought by the normal 

method in the achievement test .  

2- there are no statistically signihicant differences at level (0.05) 

between the experimental group and the control group in the 

pattern to vecalling , in the cognotine prefevence test . 

3- there are no statistically significant differences at level (0.05) 

between the two groups in the pattern to critical inguriy , in the 

cognotine prefevence test . 
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4- there are no statistically significant dfferensec between the two 

groups in the pattern to prirciples , in the cognotine prefevence 

test . 

5- there are no such dfferenses between the two groups in the 

pattern to application , in the cognotine prefevence test . 

 

the sample consisted of 60 pupils randomly chosen from AL-

Raze secondary school and divided into two groups : the experimental 

and the control which tach consisted of 30 pupils the two groups were 

equatel in the variables age intelligence , previous education , 

pariables age intelience , previous education , parents eduvational 

level . the study covered the first three of chapters of the second 

intermediate book of Arabic Islamic History . The beharioncal gouls 

were all desigred in terms of the material taught and purpose of the 

study . these goals as well as the teaching plans of the two groups 

were all rectifict by specialized experts . the researcher built two tests 

: an MCQ achievement test consisting of 50 items , and acognative 

preference test (30 items ) . The psychometric characteristics for there 

test were than computed by using suitable statistic methods suchas the 

statistic bay of humanitarian scienes (spss- 10.0) and Exel . 

The two group was studied by the researche himself during the period 

of experimeut which started in  11\ 10\ 2009 and ended  in  3\ 1 \ 2010  

the results reached at can be summerd up on follows :- 

1- results showed that the experimental group pupils did better 

than of the control group in the achievement test .  



 D 

2- the control group  pupils did better than those of the 

experimental groups in the recalling pattern while the former 

group excelled in the style of criticel inquiry there were no 

statistically significaul difference between the groups in the 

patterns of princilles and application . 

The study ended with a number of recommendations :- 

1- Using Mcfarland strategy in teaching history for second 

intermedediate pupils . 

2- Making use of the cognative preference test in measuring the 

cognative level of pupile in history in addition to other 

achievement tests . 

 The researcher persents the following suggestions : -  

1- carrying out a similar study to inrestig to the effect of 

mcferlasnd strategy in teaching other sociological to pies .  

2- corrying out asimilar study to inrestig to the effect of Mcferkand 

strategy on other rariables such as attitudes and inclinations .  
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